
Ε Π Ε Κ Τ Ε Ι Ν Ο Ν Τ Α Σ . . .

Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  . . .

Σ Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν . . .

Μ Ε Σ Α  Α Π Ο  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ε Σ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ

" Εν τω καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχων ο μέγας, ο εστηκώς

επί τους υιούς του λαού σου. Και έσται καιρός θλίψεως, θλίψις οία ου γέγονεν

αφού γεγένηται έθνος εν τη Γη "... (Δανιήλ ΙΒ-1)

Παρακολούθηση 73

Ν Ε Α  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Τ Α Ξ Η  (ή μάλλον αταξία):

1 .  Δε ίτε  την  πλήρη φωτογραφική σύνθεση της  κεντρ ικής  σελ ίδας  μας .

2 .  Μια  παρεμφερής σύνθεση . Η Νέα Τάξη πραγμάτων δεν είναι καθόλου νέα!

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ https://imdleo.gr/htm/nwo.htm#29

1 von 51 01.01.19, 11:07



3 .  Το  δ ιεθνές  πολιτ ικό  σκηνικό  ε ίνα ι  πλέον ,  με  θρησκευτ ικό  ζήλο,

Αντ ιχρ ιστ ιαν ικό ,  με  πρώτο θύμα τους  νέους .

4 .  Πανθρησκε ία

5 .  Χρήσιμες  δ ιασυνδέσε ις .

       Σημείωση: Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζομε ότι οι άνθρωποι κάνουν σφάλματα, και ότι όλοι, όσο και να έφταιξαν, μπορούν να αλλάξουν εφ' όσον

ακόμη ζουν, και να σωθούν. Γι' αυτό οι παρατηρήσεις μας αφορούν τις καταστάσεις και όχι τα πρόσωπα, τα οποία παρεμπιπτόντως αναφέρονται.

     1 .  Η  πλήρης φωτογραφική σύνθεση της  κεντρ ικής  σελ ίδας  μας:

Με φόντο την εικόνα από την Αποκάλυψη, που βρίσκεται στην Ι. Μονή του Αγίου Διονυσίου

του  Αγίου  Όρους,  όπου  φαίνονται  οι  εσχατολογικές  καταστροφές  κατά  την  εποχή  του

Αντιχρίστου, προστέθηκαν οι "φιλειρηνικές" καταστροφές των συγχρόνων συναγωνιστών του,

σε ανθρώπους και ιδιαίτερα μικρά παιδιά που δεν ξέρουν πως να προφυλαχθούν, αλλά και σε

εγκαταστάσεις, κτίρια και πόλεις.

Η τρομοκρατία δημιουργήθηκε για να μας προστατέψει από την τρομοκρατία! Οι επεμβάσεις

στο Ιράκ,  Κόσσοβο, και  Αφγανιστάν,  είναι  μέρος του σχεδίου για την επικράτηση της Νέας

Παγκόσμιας Τάξης πραγμάτων, την οποία ο μπαμπάς Μπους ανάγγειλε όταν ξεκινούσε τον

πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ.

     Τότε  (περί  το  1990)  αρχίζουν  σύμφωνα με  το  όραμα του  Αγίου Καλλινίκου  από  την

Ρουμανία, που έγινε με τη μεσολάβηση του Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου, που θα βρείτε

στον  τόμο  των  "Προφητειών" σελ.112,  τα  γεγονότα  της  συντελείας  (7500  από  Αδάμ).  Αυτοί

λοιπόν,  οι  Νεοταξίτες,  δουλεύουν  το  "project  τρομοκρατία"  για  να  επιτύχουν  τους

αποτυχημένους  εκ  των  προτέρων,  για  όσους  έχουν  διαβάσει  Ορθόδοξες  Προφητείες,

στόχους των.

     H επί Κλίντον υπουργός εξωτερικών της Αμερικής Ωλμπράϊτ, για να μας δείξει ότι κάτι ξέρει

κι αυτή από τα σχέδια των αφεντικών της, είπε ότι αυτό που γινόταν το 1999 στο Κόσσοβο με

τους  βομβαρδισμούς  από  το  ΝΑΤΟ,  θα  γίνεται  τα  επόμενα  25-50  χρόνια!  Αν  ο  Σατανάς

χαρακτηρίζεται σαν ο κατ' εξοχήν ανθρωποκτόνος, οι δικοί του τι θα είναι;

     Θα δείτε, επάνω δεξιά στη φωτογραφία, πολλούς πολιτικούς να χαιρετούν με το σατανικό
χαιρετισμό. Όμως άδικα κοπιάζουν.

Η Αγία Σοφία είναι η "επόμενη ημέρα", είτε το θέλουν είτε όχι!
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2 .  Μια  παρεμφερής σύνθεση:

Το πάθος της φιλαργυρίας είναι κρυμμένο κάτω από

την φιλο-"δημοκρατική" (!) προβολή της Νέας Τάξης:

Henry Spaak,
πρώην γ. γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

(ΝΑΤΟ):

  "Αυτό  που  θέλουμε  είναι  ένα  άνθρωπο  με  ικανό

ανάστημα για να διατηρήσει την υποταγή όλων των

ανθρώπων  και να μας εξυψώσει από τον οικονομικό

βάλτο μέσα στον οποίο βυθιζόμαστε. Στείλτε μας έναν

 Η "Νέα Τάξη", δεν είναι απλά ένα πολιτικό ή πολιτικο - οικονομικό κίνημα. Είναι έντονα

θρησκευτικά χρωματισμένη.

   Οι επιδιώξεις της δεν μπορούν να πραγματωθούν κάτω από Χριστιανικό πνεύμα, διότι το

Χριστιανικό  πνεύμα  δεν  δικαιολογεί  τους  φόνους  αθώων  ανθρώπων,  και  μάλιστα  για

υποστήριξη βρώμικων συμφερόντων. Για τον λόγο αυτό ο Χριστιανισμός διώκεται από αυτήν,

με διάφορες προφάσεις, και προβάλλονται διάφορα υποκατάστατά του.

       Στην εδώ σύνθεση,  δεξιά, προβάλλεται  μόνο ο πρόεδρος Bush με  το χαρακτηριστικό

χαιρετισμό.

Όταν  κάποιοι  οπαδοί  του  διαμαρτυρήθηκαν  για  τον  χαιρετισμό,  προσπάθησε  να  τους

μπερδέψει, λέγοντάς τους ότι πρόκειται για αυτόν του Τέξας. Θα δείτε στον "Επίτομο" όμως ότι

άλλος εντελώς είναι ο χαιρετισμός του Τέξας. Μήπως και οι άλλοι πολιτικοί ή μουσικοί είναι από

το Τέξας; (!!!)

 Η Νέα Τάξη πραγμάτων δεν είναι καθόλου νέα! Είναι η παλιά σατανική συνταγή της

καταστροφής των ανθρωπίνων υπάρξεων και πραγμάτων, επειδή καθοδηγητής της είναι ο κατ'

εξοχήν ανθρωποκτόνος.

     Κάτω αριστερά οι ’γγλοι παλιότερα, το 1814, καίνε την Ουάσιγκτων. Ίδια δουλειά με τις

σημερινές των Νεοταξιτών, μεταξύ των οποίων κάποια μεγάλα αφεντικά είναι Εγγλέζοι. Στην

πραγματικότητα  όμως  δεν  υπάρχει  πατρίδα  για  τους  Νεοταξίτες,  αλλά  μόνο  συμφέροντα

οικονομικά, τα οποία παίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι λάθος να νομίζουμε ότι φταίει ο Αμερικάνικος λαός, για τα λάθη των ηγετών του,

διότι οι ηγέτες του τον έχουν ήδη ξεπουλήσει. Μάλιστα η προωθούμενη ηθική διαφθορά, με

νόμους  και  διαφήμιση  από  τα  μέσα  ενημέρωσης,  αποκρούεται  με  πολύ  περισσότερη

αποφασιστικότητα  από  τον  λαό  της  Αμερικής,  παρά  από  αυτόν  των  περισσοτέρων

Ευρωπαϊκών κρατών.

     Στα Ευρωπαϊκά χάλια προσθέστε αυτά της Γιουροβίζιον 2006 και θα αντιληφθείτε πόσο

χαμένα τάχει η νεολαία που κυρίως ασχολείται με την ψηφοφορία των τραγουδιών. Από τη μια

προτιμάει το κάτι άλλο της σατανικής περιβολής του συγκροτήματος από τη Φινλανδία, και από

την άλλη εθελοτυφλεί που αυτό συνεπάγεται πνευματική υποστήριξη της Νέας Τάξης, και τελικά
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τέτοιο άνθρωπο και είτε είναι θεός είτε είναι διάβολος,

εμείς θα τον δεχτούμε!"
.
.

.

Ο  (τότε)  πρόεδρος  της  Ομοσπονδιακής  Τράπεζας

Αποθεμάτων  (Federal  Reserve)  Alan  Greenspan

βλέπει το μέλλον ξεκάθαρα:

"Ανησυχώ  πολύ  λίγο  για  το  θέμα  των  ξένων

επενδύσεων  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Αντίθετα,  η

ενοποίηση  των  παγκόσμιων  οικονομιών  είναι  μία

επιθυμητή εξέλιξη.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες προφητεύουν και φωνάζουν

για μια ενωμένη οικονομία,  μια συγκεντρωτική

κυβέρνηση, ένα μοναδικό άτομο που θα οδηγήσει

την ανθρωπότητα στην επόμενη χιλιετηρίδα.  Αυτές οι

προφητείες  σίγουρα  φαίνονται  σαν  συναγερμός  σ'

αυτούς που θα τις προσέξουν. Όπως μερικοί προφήτες

του  καιρού  της  κρίσης  διακηρύσσουν,  "Το  τέλος

πλησιάζει".  Το  να αψηφάς μια  τέτοια  πραγματικότητα

είναι  σα  να  χώνεις  το  κεφάλι  σου  στην  άμμο και  να

εύχεσαι ότι η πραγματικότητα θα εξαφανιστεί.

(Racing Toward the Mark of the Beast, Peter Lalonde and Paul
Lalonde, Harvest House Publishers, 1994)

οδηγεί σε φόνους νέων και μικρών παιδιών!

    Αυτό σημαίνει πράγματι αυτοκαταστροφικότητα, η οποία πλέον γίνεται της μόδας για να μην

μας πιάνει ανία με τα ίδια και τα ίδια! Τόσα χρόνια ειρήνη στην Δύση, μετά το Β΄ Παγκόσμιο

πόλεμο, μας έχει κουράσει!

Προσέξτε  την  κατρακύλα  των  σύγχρονων  αντιλήψεων  προς  την  ειδωλολατρεία  του

χρήματος,  από  τους  πιο  υψηλά  ισταμένους  στην  εμφανή  ιεραρχία  της  Νέας  Τάξης,  όπως

βλέπετε από την αριστερή στήλη:

 "...θέλουμε ένα άνθρωπο με ικανό ανάστημα για να διατηρήσει την υποταγή όλων
των ανθρώπων" λέει ο Spaak.

"...προφητεύουν και  φωνάζουν για  μια  ενωμένη οικονομία,  μια  συγκεντρωτική
κυβέρνηση, ένα μοναδικό άτομο"... λέει ο Alan Greenspan

     Δηλαδή  αλλιώς  εμφανίζεται  το  προϊόν  από το  "εργοστάσιο"  και  αλλιώς  μας  το

παρουσιάζουν  τα  2α  χέρια  μεταπώλησης,  οι  πολιτικοί!  Οι  τελευταίοι  υποκριτικά  το

ονομάζουν δημοκρατικό, ελεύθερο, ειρηνικό κλπ, αλλά οι ανώτεροί τους αποκαλύπτουν ότι κάτι

πολύ χειρότερο έχουν σαν όραμα (προφητεύουν!) για μετά.

   Οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν υποταγμένοι, και μάλιστα σε ένα μόνο άτομο! Το μόνο

που δεν λένε είναι ότι πρέπει τα γράμματα του ονόματός του αθροιζόμενα να δίνουν σαν

αποτέλεσμα το 666 !!!

     Αλλά  οι  παγκοσμιοποιητές  θα  αλληλο-εξουδετερωθούν,  επειδή  όσοι  παραβαίνουν

συστηματικά το νόμο του Θεού γίνονται βορά των δαιμόνων, και του αρχηγού τους Σατανά, ο

οποίος  θα  κάνει  τον  3ο  παγκόσμιο  πόλεμο  για  να  μαζέψει  τους  ασεβείς  καθώς  και  τους

αποστάτες χριστιανούς στον ’δη, όπως μπορείτε να δείτε στην Αποκάλυψη (ιδιαίτερα στο Δ

τεύχος).

  Γέροντας  Παΐσ ιος:

"Τελικά θα τα βολέψει ο Θεός τα πράγματα. ’πιστος άνθρωπος μετά από

ένα διάστημα δεν θα βρίσκεται.

Αλλά  τώρα είναι  που  θα  εργασθεί  κανείς.  Περνάμε  τα  χειρότερα

χρόνια!

Πολλοί  άγιοι  θα  ήθελαν  να  ζούσαν  στην  εποχή μας,  γιατί  θα  τους
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δίνονταν η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ. Και πολλοί ευλαβείς Χριστιανοί

θα ήθελαν να ζούσαν στην εποχή μας, για να αγωνιστούν πιο πολύ. Αλλά

εμείς δυστυχώς μένουμε έτσι".

(Αθωνικό Ημερολόγιο, Δ. Τάτση, 1988)

3 .  Το  δ ιεθνές  πολιτ ικό  σκηνικό ε ίνα ι  πλέον ,  με  θρησκευτ ικό  ζήλο,  εντονότατα  Αντ ιχρ ιστ ιαν ικό ,  με

πρώτο θύμα τους  νέους :

«Η ανθρώπινη επιθυμία και η ανθρώπινη σοφία εστεφανώθησαν εις τας ημέρας μας και

ούτω  συνήφθη  γάμος,  ο  οποίος  δεν  είναι  ούτε  Ρωμαιοκαθολικός  ούτε  Λουθηρανικός,  αλλ

οφθαλμοφανώς και δημοσίως Σατανικός»! (’γιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς) 

     Σε προηγούμενες φωτογραφίες, είδατε πολιτικούς να χαιρετούν με το σατανικό χαιρετισμό,

που  χρησιμοποιείται  κατά  κόρον  και  από  τα  "σύγχρονα"  μουσικά  συγκροτήματα  ίσως  για

"γούρι"!  Εδώ μερικές φωτογραφίες ακόμη. Την παλιά εποχή μόνο κάτι λίγοι μάγοι πουλούσαν

την ψυχή τους, προς χάριν υλικών απολαβών, στον "έξω από εδώ". Τώρα αυτό έχει σχεδόν

γίνει  μόδα! Δεν είναι  λοιπόν σημάδι  του τέλους η γενίκευση του σατανισμού και  η δημόσια

στήριξή του από τους άρχοντες των "πολιτισμένων λαών";

     Και ας μην νομίζει κανείς ότι "τα παιδιά παίζουν". Εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε την ιστορία

του μαθητή του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου, ο οποίος έχασε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος,

μόνο διότι  είπε ένα "ίσως",  για  να ξεφορτωθεί  ένα Εβραίο που του έλεγε  στο δρόμο ότι  ο

Μεσσίας δεν έχει έρθει και πρέπει να τον περιμένουν...

     Αλλά και από τις εμπειρίες των Αγίων όταν η ψυχή ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον κόσμο

αυτό, φαίνεται το ανελέητο κυνηγητό που γίνεται τότε από τους δαίμονες, όπως το έζησε και το

περιέγραψε και ο Μέγας Αντώνιος, για οποιοδήποτε κακό λόγο, όχι μόνο πράξη που έκανε

κάποιος άνθρωπος. Κάθε τέτοιος λόγος ή πράξη, θεωρείται σαν "δικαίωμα" από τους δαίμονες

για να διεκδικήσουν τον υπαίτιο άνθρωπο για την αιωνιότητα, σαν δικό τους.

     Αλλά μερικοί στρουθοκαμηλίζουν μη θέλοντας να βλέπουν την πραγματικότητα, και νομίζουν

ότι οι ίδιοι και τα παιδιά τους, θα ζημιωθούν από την τυχόν στέρηση "διασκεδάσεων"  και

"καλοπέρασης"  αν  εναντιωθούν  στο  επιβαλλόμενο  από  τις  σκοτεινές  δυνάμεις  ρεύμα  της

καταστροφής. Και ενώ στην αρχή είναι εύκολη υπόθεση η αντίδραση, διότι  απλά χρειάζεται

μόνο η εξωτερική αυτή επιβολή να μην γίνει  δεκτή,   μετά τα πράγματα όταν οι  Αντίχριστοι

αποκτήσουν  δύναμη χειροτερεύουν  πάρα πολύ.  Επειδή  από τη  φύση του  το  κακό  είναι

αυταρχικό, δεν επιτρέπει αντιδράσεις, με διάφορες προφάσεις.
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ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τη σύζυγό του, και επάνω η

κόρη του, δίνουν τον χαιρετισμό.

Dan Quayle:

    Η τρομοκρατία είναι μία τέτοια πρόφαση. Είναι ένα "project" κάποιων σκοτεινών κύκλων,

που όσο προχωράει ο καιρός τόσο και ξεθαρρεύουν. Βγαίνουν στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας

ανοικτά πια και βάζοντας σε εφαρμογή τα διαλυτικά τους για την ανθρωπότητα σχέδια. Χτυπάνε

όλους ανεξαιρέτως, ακόμη και τους δικούς τους συμπολίτες! Δεν υπάρχουν για τη Νέα Τάξη

ούτε πατρίδες, ούτε ηθικοί φραγμοί.

     Στον "Επίτομο" θα βρείτε στοιχεία για την μύηση γνωστών ονομάτων στο πανεπιστήμιο του

Yale, που γίνεται μπροστά σε κάποιο ντυμένο διάβολο, και σε κάποιο ντυμένο...πάπα!!!

Και ο Bush, όπως και ο αντίπαλός του Kerry των Δημοκρατικών, είναι  από αυτούς που

έδωσαν τέτοιο όρκο στο Yale!  Λέτε  να έκανε το ίδιο  και  κάποιος δικός μας πολιτικός,  που

σπούδασε στο ίδιο Πανεπιστήμιο;

     Φαίνεται ότι το επίσημο Βατικανό, έχει έρθει σε κάποιο είδος συμφωνίας με το Αντίχριστο

πολιτικό σύστημα της Νέας Τάξης, σε αντίθεση με τον κόσμο του που ανησυχεί  έντονα γι'  

αυτήν. Να ένας λόγος που όλοι αυτοί οι "σπουδαίοι" πολιτικοί πήγαν να τιμήσουν τον νεκρό

πάπα Ιωάννη Παύλο το Β΄, στην κηδεία του, και γιατί τα σατανιστικά τώρα συγκροτήματα, όπως

των Ρόλινγκ Στόουνς χρησιμοποιούν σε συναυλίες  τους,  γιγαντοαφίσες του πάπα!  Υπάρχει

συγγένεια, δεν είναι αταίριαστα τα πράγματα αυτά, με το ότι πχ συγκεντρώνουν την προσοχή

του κόσμου σταματώντας ξαφνικά τη μουσική και ένας από αυτούς φωνάζει στο ακροατήριο

"επιείκεια στο σατανά" !!

     Τα μουσικά συγκροτήματα πλέον με τα σατανιστικά χαρακτηριστικά κυριαρχούν, μεταξύ των

νέων. Έτσι οδηγούνται στον πνευματικό και αιώνιο θάνατο, εκτός και τους φωτίσει ο Θεός μέσω

των  προσευχών  κάποιου  ευλαβούς  ανθρώπου,  κυρίως  γονιού,  διότι  αυτών  η  προσευχή

μετράει  πολύ.  Όταν  οι  νέοι  παραδοθούν  άνευ  όρων  στην  φιληδονία,  πέφτουν  σε  πάθη

δυσκολοθεράπευτα, όπως τα ναρκωτικά, η πορνεία κλπ που αποτελούν πραγματικές αλυσσίδες

με τις οποίες τους έχει δεμένους ο σατανάς, έτσι όπως το δείχνει και το εξώφυλλο των Dio. To

να πέφτουμε σε αμαρτίες είναι ανθρώπινο, το να φτάσουμε όμως να χαιρόμαστε για το χάλι των

ανθρώπων και να κάνουμε και τα σατανικά σχήματα είναι απόδειξη στέρησης της χάρης του

Θεού, και λατρείας του Αντιχρίστου. (Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δυο κυρίους είπε ο Κύριος

Ιησούς Χριστός).

      Και το κακό προχώρησε και στα μικρά παιδιά, τα οποία απασχολούνται με παιγνίδια γεμάτα

τέρατα και μάγους, πνεύματα του κακού κλπ. Παρ' όλα αυτά πολλοί γονείς δήθεν δεν θέλουν

να ενημερώνονται για την επικυνδινότητα όλων αυτών, για να μην χάσουν την ηρεμία

τους!! Συνεχίζουν όμως να δίνουν στα παιδιά τους αυτά τα σατανικά παιγνίδια! Τι θα γίνει όταν

τα παιδιά μεγαλώσουν; Μα πρώτα με τους γονιούς τους θα τα βάλλουν!

     Θα διαβάσετε στον "Επίτομο" για την θλιβερή προφητεία του στάρετς Λαυρεντίου από τη
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Amy Grant με το σήμα:

Ρωσία για το που οδηγείται ο νέος κόσμος στους έσχατους καιρούς:

"Στους  έσχατους  κα ιρούς ,  η Κόλαση θα γεμίσει από νέους".

      Θα υπάρξει μετάνοια πολύ σημαντική στη νεολαία όταν το κακό φτάσει στο απροχώρητο,

έχει  προφητευθεί  και  αυτό,  αλλά  γενικά  θα  έρθει  αργά.  Πολλοί  νέοι  θα  έχουν  χαθεί...  Ας

ελπίσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, να λάβουμε από το Θεό τη δύναμη να αντισταθούμε στο κακό

εγκαίρως.

Η υποστήριξή μας στη Νέα Τάξη πραγμάτων και το συνοθύλευμα των πνευματικών

διαστροφών  της,  είναι  γεγονός  αποστασίας  από  το  Θεό.  Τότε  είπαν  οι  Πατέρες  οι

άνθρωποι δεν θα ανέχονται να ακούσουν την υγειά διδασκαλία του Θεού, και θα εκτραπούν σε

μύθους. Πολλοί μιλούν τώρα για Νέα Εποχή, για UFOs, για Κούφια Γη, για κόσμους στα άστρα

με ανώτερους πολιτισμούς κλπ. Όλα αυτά όμως, αφήνουν πίσω τους ένα ίχνος αληθινό: Πίσω

τους κρύβονται δαιμονικές επιρροές, οπότε θέλοντας και μη ο άνθρωπος των ημερών μας δεν

μπορεί παρά να σκοντάψει πάνω σε μεθοδίες πονηρών δυνάμεων. Αν δεν ξέρει τίποτε σωστό

γι' αυτές, πως θα τις αντιμετωπίσει;

Όταν ασχοληθεί σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία κάποιος γονιός ή νέος,

για να αντιμετωπίσει  το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης σατανικής επιβολής,

ενώ στην αρχή θα αντιμετωπίσει και την φοβίζουσα ορολογία περί πονηρών πνευμάτων κλπ,

μετά εν τούτοις δεν επικεντρώνεται η προσοχή στο κακό. Διότι η Αλήθεια είναι ο Χριστός και η

διδασκαλία του, ενώ το ψέμα και η απάτη έχουν πάρα πολλές μορφές, και όπως το σκοτάδι

βρίσκεται όπου δεν υπάρχει φως, έτσι κι αυτά είναι οτιδήποτε αντιτίθεται στο λόγο και θέλημα

του Θεού. Δεν συμφέρει λοιπόν να ψάχνει κανείς στα ατέλειωτα σκοτάδια του κακού. Συμφέρει

μόνο να γνωρίσει  καλά πια  είναι  η  αλήθεια  από το  λόγο του Θεού,  που είναι  ο  ήλιος  της

Δικαοσύνης, για να αρχίσει κατόπιν να διακρίνει τι είναι φωτεινό και τι είναι σκοτεινό, τι είναι

σωστό και τι λάθος. Έτσι εξετάζουμε τα γεγονότα συγκρίνοντάς τα με τα λίγα και απλά λόγια της

Γραφής, και τα επεξηγηματικά των Πατέρων της Εκκλησίας.

      Οι πολιτικοί τώρα του Δυτικού κόσμου, εξεταζόμενοι από θρησκευτικής πλευράς, φαίνονται

απίστευτα υποδουλωμένοι στα προστάγματα των σατανιστών. Ίσως διότι υπακούοντας στον

τραγοπόδαρο Μ.Α.Τ.Σ. που τους διοικεί μέσα από τις μασονικές στοές, τα έβαλαν με το Νόμο

του  Θεού,  και  την  Εκκλησία,  ιδιαίτερα  στην  Ορθόδοξη  χώρα  μας,  διότι  είναι  η  μόνη  που

αντιστέκεται στα σατανιστικά σχέδιά τους. Προωθούν διεθνώς με ζήλο νόμους αντίθετους με τα

προστάγματα  του  Θεού,  και  τη  θρησκευτική  συνείδηση  του  λαού,  διότι  αυτό  απαιτεί  η

"πρόοδος" προς την καταστροφή. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, διότι  τώρα η μασονία έχει

απλωθεί και διαβρώσει τον πλανήτη ολόκληρο, και λόγω των επικοινωνιών υπάρχει ταχύτατη

μετάδοση οδηγιών προς κάθε τοπικό άρχοντα σε κάθε γωνιά  του πλανήτη, ώστε όλοι μαζί
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Κάτω το συγκρότημα των DIO,

δείχνει σε εξώφυλλο δίσκου του, τον διάβολο να

βασανίζει άνθρωπο, ενώ τα δάχτυλά του είναι στο

γνωστό σχήμα. Αν οι νέοι αρέσκονται από τώρα στα

της Κολάσεως, τι θα ακολουθήσει;

Το Rock συγκρότημα Metallica, κάνει το σήμα:

Aπό τα παιδικά παιγνίδια, ο άνθρωπος αράχνη κάνει το

σήμα.

συνδιασμένα  να  καταφέρουν  να  προσφέρουν  στον  Αντίχριστο,  την  πολυπόθητη  γι'  αυτόν

Παγκόσμια Εξουσία. Παρατηρείστε πχ την ενορχηστρωμένη προβολή της ομοφυλοφιλίας με

νόμους, από την Αμερική (που κάπως αντιστέκεται), την Ευρώπη (που έχει τα χάλια της), ως

και την Αυστραλία (που μασονοκρατείται κι αυτή), η οποία αναγγέλθηκε ότι θα βάλλει μάθημα

όχι απλώς σεξουαλικής, αλλά εξειδικευμένης ομοφυλικής διαπαιδαγώγησης! Για την Ευρώπη

μάθετε ότι επίσημα κατευθύνει τα ΜΜΕ να προπαγανδίζουν υπέρ της ομοφυλοφιλίας, και

καθιερώνει εορτάσιμη ημέρα κατά της ομοφυλοφοβίας! Συγχρόνως υπάρχουν κόμματα στην

Ελλάδα που δεν τους αρέσουν οι εικόνες, που δεν τους αρέσει ο έλεγχος από την εκκλησία,

που τους  αρέσει  μόνο  να  τρώνε  τα  λεφτά  του  κόσμου στο  χρηματιστήριο,  που θέλουν  να

ονομάζονται δημοκράτες αλλά που ούτε που ακούνε 3 εκατομμύρια λαού που αντιτίθεται στον

Εβραιο - φασισμό που προωθείται από τα αφεντικά τους!

      Και μην απορείτε για τον χαρακτηρισμό, διότι ήδη σε Αμερική και Ευρώπη οι Σιωνιστές αν

και είναι μειοψηφία, είναι όμως τα αφανή αφεντικά, με τους νόμους που ψηφίζονται από τα

υποχείριά τους. Έτσι η εβραϊκή οργάνωση Anti Defemation League (ΑDL) κατά του «μίσους»

εναντίον  προστατευόμενων πληθυσμιακών ομάδων (σαν  τους  ίδιους,  τους  ομοφυλόφιλους,

κλπ) φροντίζει για την ψήφιση νόμων στους οποίους ακόμη και η Καινή Διαθήκη θεωρείται

ότι  περιέχει  λόγους μίσους! 11 Χριστιανοί  συνελήφθησαν κατ  εντολήν της  περιφερειακής

Εισαγγελέως Φιλαδέλφειας Λυν ’μπραχαμ (εξέχον μέλος της ΑDL) ως «εγκληματίες μίσους»

γιατί αναπαρήγαγαν εδάφια της Βίβλου που καταφέρονται εναντίον της ομοφυλοφιλίας!

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ARIEL SHARON, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΣΤΑ ΜΜΕ (3-10-2001):

«Κάθε φορά που εμείς κάνουμε κάτι,  εσείς μας λέτε ότι  η Αμερική θα κάνει  αυτό και

εκείνο Εγώ θέλω να σας πω κάτι  πολύ ξεκάθαρα: Εμείς,  οι  Εβραίοι  διευθύνουμε την

Αμερική, και οι Αμερικανοί το ξέρουν αυτό»

       Στις  5 Δεκεμβρίου 2005 συνήλθε στη Γενεύη η σύνοδος των 192 κρατών που έχουν

υπογράψει  τη  Συνθήκη  της  Γενεύης  για  την  ανθρωπιστική  βοήθεια.  Θέμα  συζητήσεως:  η

πρόταση του κράτους του Ισραήλ να καταργηθούν τα σύμβολα του Ερυθρού Σταυρού και της

Ερυθράς  Ημισελήνου  (το  αντίστοιχο  του  Ερυθρού  Σταυρού  στις  ισλαμικές  χώρες)  και  να

υιοθετηθεί  ένα  νέο,  «ουδέτερο»  σύμβολο,  ο  Ερυθρός  Κρύσταλλος,  δηλαδή  ένας  ερυθρός

ρόμβος σε λευκό φόντο. Αυτό και έγινε τελικά, παρ' όλο που για μια περίοδο θα ισχύουν και τα

άλλα, για να φανεί για άλλη μια φορά, ποιος κυβερνά αυτόν τον πλανήτη. (Περ. Παρακαταθήκη τ.45)

     Όλα αυτά που γίνονται για να μπορέσει να στηθεί η Παγκόσμια Νέα Τάξη, αν και δεν το

καταλαβαίνουν  οι  περισσότεροι  εμπλεκόμενοι,  γίνονται  κατόπιν  οδηγιών  από  τον

"τραγοπόδαρο",  που  με  το  μασονικό  πρότυπο,  θέλει  να  τους  ενώσει  όλους,  για  να

προετοιμασθεί η οδός του τελικού εξολοθρευτού, δηλ του εσχάτου Αντιχρίστου. Όμως αυτό δεν

θα γίνει. Διότι δεν είναι τώρα η ώρα του!  Και διότι δεν θα μπορούσαν αυτοί ούτε καν να
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’λλος παιδικός ήρωας με το σήμα!

σκεφτούν κάτι τέτοιο, αν εμείς τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού δεν ήμασταν καταβαρυμένοι

με αμαρτίες πολλές, και τα πνευματικά αντανακλαστικά μας δεν είχαν ατονήσει.

Η βασίλισσα της Αγγλίας από φύλακας των παραδόσεων, έγινε φιλοσατανίστρια

βραβεύσασα σε ειδική τελετή την συγγραφέα του Χάρρυ Πόττερ, Ρόουλιγκ.

       Ο  Χάρι Πότερ,  ο  μικρός  ήρωας  -  μάγος  των  παιδικών  βιβλίων  που  κυκλοφορούν

τελευταίως, είναι ένα αγόρι γύρω στα 11, με μυωπικά γυαλιά και ένα κεραυνό στο μέτωπο που

φοιτά σε σχολείο μαγείας. H Ρόουλινγκ είναι μέλος της "εκκλησίας του Σατανά" και δήλωσε

πως τα μισά έσοδα από τη "χαριποτερο-μανία",  (βιβλία, ταινίες,  προϊόντα),  θα δοθούν στην

εκκλησία αυτή!!! (Μαθήματα μαγείας και σατανισμού από το Χάρι Πότερ, σελ. 11)

Στις 17 Ιουλίου 2000 η Ρόουλινγκ δήλωσε στους "Τάιμς" του Λονδίνου: "Νομίζω ότι είναι

τελείως βλακεία να διαμαρτύρονται για τα παιδικά βιβλία με το επιχείρημα ότι δελεάζουν

τα παιδιά προς το σατανισμό. Έπρεπε να με επαινούν για αυτό! Τα βιβλία αυτά οδηγούν

τα παιδιά να καταλάβουν ότι ο αδύναμος, μωρός Υιός του Θεού είναι μια επιζώσα απάτη,

που θα ταπεινωθεί, όταν έλθει η βροχή της φωτιάς..."

      Βέβαια θα δει τι δρόμο διάλεξε η σατανίστρια αυτή, αν μείνει αμετανόητη, την ώρα του

θανάτου της.  Τότε  θα δει  τι  υποδοχή γίνεται  σε  όσους τα έχουν καλά με  τα πνεύματα της

πονηρίας, και τι σημαίνει φιλία και συντροφιά μ' αυτά στην αιωνιότητα... Τέτοιο λαυράκι συχνά

δεν πιάνεται!

 Οι  περισσότεροι  αρπάζουν χρήματα,  κάνουν αμαρτίες,  και  μετά τρέχουν όπως όπως να

προλάβουν  να  εξομολογηθούν  και  να  μετανοήσουν,  ή  όσοι  δεν  γνωρίζουν  την  Ορθοδοξία

κάνουν ότι καλό μπορούν, πχ δωρεές, ευεργεσίες, φιλανθρωπίες, κλπ. (Αυτό συμβούλεψε τον

Ναβουχοδονόσορα  και  ο  μακάριος  προφήτης  Δανιήλ: "τας  αμαρτίας  σου  εν  ελεημοσύναις

λύτρωσαι, και τας αδικίας εν οικτιρμοίς πενήτων. Ίσως έσται μακρόθυμος ταις παραπτώμασί

σου ο Θεός. Δανιήλ, Δ-24)

Αν  δείξουν  λοιπόν  οι  άνθρωποι  έμπρακτη  μεταστροφή,  πρέπει  να  παλέψουν  γερά  οι

δαίμονες  κατά  την  έξοδο  της  ψυχής,  μήπως  και  δεν  μετανόησε  ικανοποιητικά  ο  πρώην

άνθρωπός τους, και καταφέρουν να τον αρπάξουν. Το να τους παραδίδεται όμως, είτε για δόξα,

είτε για κέρδη που δεν πρόκειται να τα χαρεί η ίδια, αλλά τα δίνει άλλα μεν άμεσα (50%) και

άλλα στους φόρους και στα έξοδα λίγων χρόνων ζωής στη γη, δεν είναι χαζό; Και μάλιστα όταν

επευφημεί  και  την  κακόφημη  εκκλησία  τους!  Πράγματι  αυτού  του  τύπου  οι  μάγοι  και

υποστηρικτές του Σατανά είναι λίγοι, παρά την αύξηση του Σατανισμού στην εποχή μας. Οι

περισσότεροι  μπερδεύονται  με  τις  αποτρόπαιες  αυτές  κινήσεις  χάριν  περιεργείας,  όχι  από

αγάπη στο Σατανά που σημαίνει εχθρός!! Τότε λοιπόν όταν "ως παγίς επελεύσεται" η ημέρα

του θανάτου, θα δει όχι βροχή, αλλά ποτάμια και θάλασσες φωτιάς και, αν βρεθεί αμετανόητη,

θα κολυμπάει μέσα σ' αυτά, χωρίς ποτέ να μπορέσει να βγει απ' αυτά...
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Ερυθρός Σταυρός, ημισέληνος, τώρα και ερυθρός

κρύσταλλος!

Έτσι προωθείται και το σύμβολο της Νέας Εποχής, και

αναπαύεται και το Ισραήλ!

BBC News, Geneva, 5-12-2005 

(Aποθηκευμένη σελίδα, στα αγγλικά)

Και βέβαια να μην ξεχνάμε τον άλλο μάγο παιδικό

ήρωα, τον Harry Potter, σε πολλές εκδόσεις, και σε

πολλές γλώσσες

Μέχρι και σκηνή με τα πρόσωπα των φίλμς του Πόττερ

γυρίστηκε, για τα 80ά γενέθλια της βασίλισσας της

Αγγλίας στις 25 Ιουνίου 2006!

 Όμως αξίζει να επισημανθεί ότι η επικράτηση των Αντιχρίστων δυνάμεων, θα γίνει κατά

τους σατανιστές όταν πέσει η "βροχή της φωτιάς", δηλ μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον

όλεθρο που θα επισυμβεί από τα ισχυρότατα όπλα, πυρηνικά και μη. Στην πραγματικότητα, δεν

θα επικρατήσουν οι Αντίχριστοι, αλλά αντίθετα θα ανασταλεί το κακό για αρκετά χρόνια.

Απλώς ο πόλεμος αυτός θα φοβίσει τον κόσμο, ώστε να οδηγηθεί σε εσπευσμένη λύση μιας

παγκόσμιας Κυβέρνησης,  όταν θα αρχίσουν πάλι  αργότερα να φτιάχνουν όπλα τα διάφορα

κράτη.  Τότε θα εκβιάσει  τον κόσμο ο Σατανάς,  ώστε χάριν της επαπειλούμενης ειρήνης να

εκλεγεί σαν Παγκόσμιος ηγεμόνας ο Αντίχριστος. Και είναι παρατηρημένο στην εποχή μας

ότι αυτοί που καταστρέφουν την ειρήνη, είναι αυτοί που επιθυμούν την Παγκόσμια Νέα

Τάξη... και την "ειρήνη"!

      Είναι ευκαιρία τώρα να παρατηρηθούν όλα τα πιόνια των σκοτεινών κύκλων, διότι σε άλλες

εποχές κρύβονται. Τώρα όπως πριν το Θείο του Πάθος, ο ίδιος ο Κύριος, τους έδωσε την

εξουσία  να  εμφανισθούν  στο  προσκήνιο. Αλλοιώς  πως  θα  εμφανιζόταν  ο  Ιούδας  ο

Ισκαριώτης, και για 30 αργύρια να μπορέσει να προδώσει τον Διδάσκαλό του και Θεό και Κύριο

των πάντων; Οι σύγχρονοι Ιούδες λοιπόν βγαίνουν σιγά - σιγά στο προσκήνιο.  Και  το

χρήμα, είναι αυτό που πάλι τους κινεί. Με τελική κατάληξη, όπου, καθώς ειπώθηκε και τότε για

τον Ιούδα,  θα ήταν καλύτερο γι' αυτούς να μην είχαν γεννηθεί, παρά να πάνε εκεί που θα πάνε.

Δυστυχώς και  στην Ρωσία τα πράγματα δεν πάνε καλά.  Παρά  την  αντίσταση  του

προέδρου Πούτιν σε κάποια μεγαλο-Εβραϊκά συμφέροντα όπως στην περίπτωση του Mikhail

Khodorkovsky,  η νεολαία και εκεί έχει κατευθυνόμενα πέσει στα ναρκωτικά, στην πορνεία, και

στον αλκοολισμό,  όπως βλέπετε  και  στην μισοαστεία  παρακάτω φωτογραφία.  Και  εκεί  στη

Ρωσία, η μασονία μπήκε επίσημα από τον Γιέλτσιν, μετά την κατάρρευση του κόκκινου θηρίου

του κομμουνισμού. Το παγκόσμιο σύστημα λοιπόν νοσεί, και η γιατρειά του δεν μπορεί να έρθει

με συμβατικά μέσα. Αν ο κόσμος δεν ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, η καταστροφή είναι προ των

πυλών.

Γέροντας  Πα ίσ ιος : "Σήμερα νομίζει η νεολαία ότι απολαμβάνει κάτι. Μοιάζει πολύ

με τα παιδιά της πείνας που βρίσκανε αυτά που πετούσανε οι στρατιώτες της κατοχής

και τα γλύφανε και νόμιζαν ότι απολάμβαναν κάτι, ενώ ήταν σάπιο". (Αθωνικό Ημερολόγιο, Δ.

Τάτση, 1988)
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Και τα παιγνίδια για computer

εξαγριώνουν τα παιδιά:

Δεν διαφωνούμε,

στην εποχή μας υπάρχει πρόοδος,

αλλά προς τον κατήφορο:

Η Εκκλησία,  είναι  η  μόνη  δύναμη  στη  Γη  που  έχει  εξουσία  κατά  του  Σατανά  και  των

σκοτεινών μεθοδιών των οργάνων του. Και ως σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την σωτηρία των

ανθρώπων,  μπορεί  να  διώκεται,  να  υποτιμάται,  να  περιφρονείται,  αλλά  δεν  κινδυνεύει  να

αφανιστεί,  να  καταποντιστεί,  να  χαθεί  (Πύλαι  ’δου  ου  κατισχύσωσιν  αυτής. Ματθ.  Ιστ-18).

’ρχοντες,  λέγει  ο  ιερός  Χρυσόστομος,  άλλοτε  και  τώρα,  θρησκευτικοί,   φορείς  της

κοσμικής εξουσίας, αιρετικοί, και οι ίδιοι οι δαίμονες, «επολέμησαν την Εκκλησίαν», η

οποία όχι μόνο δεν νικήθηκε αλλ' «υπέρ τους ουρανούς αναβέβηκε» (PG 52, 397-8).

Το Πεντάγωνο άρχισε να μπλοκάρει από τις 14 Μαίου 2007, το ενοχλητικό περιεχόμενο του YouTube και άλλων

δημοφιλών sites.

Βλ. Pentagon blocks YouTube and other popular websites

     Η  εποχή  μας  είναι  εποχή  πολώσεως:  "Ο  αδικών  αδικησάτω  έτι,  και  ο  ρυπαρός

ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι"

(Αποκάλυψη ΚΒ-11).

Δεν  μας  ενδιαφέρει  η  πολιτική  ούτε  των  μικρών ούτε  των  μεγάλων.  Δεν  μας  ενδιαφέρει  η

σχεδίαση  της  μελλοντικής  οικονομίας,  τοπικής  ή  παγκόσμιας,  ούτε  το  αν  κλίνει  προς  τα
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Η γυναίκα νυκτερίδα, που εμφανίσθηκε την

περίοδο 1956-1979, τώρα κατά τo BBC,

επιστρέφει λεσβία!!
(πρόοδος σε όλους τους τομείς!!

Σε τυχαία εποχή;;)

Ο πνευματικός θάνατος της Ευρώπης έφτασε;

   "Σήμερα, μόλις το 21% των Ευρωπαίων λένε ότι η θρησκεία είναι

πολύ  σημαντική  γι'  αυτούς,  σύμφωνα  με  την  πλέον  πρόσφατη

(2005) μελέτη European Values Study, η οποία παρακολουθεί τις

διαθέσεις σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες.

Μία μέτρηση από το Pew Forum on Religion and Public Life

βρήκε  ότι  περίπου  3  φορές  περισσότεροι  Αμερικανοί, 59%,

απεκάλεσαν την πίστη τους πολύ σημαντική. Αν και ένα γκάλλοπ

αριστερά, το κέντρο, ή δεξιά.

   Μας ενδιαφέρει όμως το Αντίχριστο πνεύμα που σκοτώνει ψυχές, και που τώρα προβάλλεται

σαν άκακο, μετά την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης καλού και κακού, από τα μυαλά πρώτα

των νομοθετούντων και διεθνώς υψηλά ισταμένων.

   Το αντίχριστο πνεύμα δεν ανέχεται να δοξάζεται ο Θεός, κλέβει για τον εαυτό του αυτή τη

δόξα. Αυτό θα κάνει σε μέγιστο βαθμό ο Αντίχριστος ανακηρύσσοντας τον εαυτό του Θεό, αλλά

οι  υποδεέστεροι  σημερινοί  αντίχριστοι  προσπαθούν  να  τον  συναγωνισθούν  με  το  να

προβάλλονται σαν Προφήτες ή απεσταλμένοι του Θεού.

    Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Bush, κατά την Ισραηλινή Haaretz:

"Ο Θεός μου είπε να χτυπήσω την Αλ Κάϊντα και τους χτύπησα, και μετά μου έδωσε

εντολή να χτυπήσω τον Σαντάμ και το έκανα, και τώρα είμαι αποφασισμένος να λύσω το

πρόβλημα στη Μέση Ανατολή..."!!!

(αποθηκ. σε pdf με μαρκαρισμένο το συγκεκριμένο κείμενο)

στην κορυφή
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βρήκε πέρισυ ότι 44% των Αμερικανών λένε ότι παίρνουν μέρος

στη λατρεία μια φορά την εβδομάδα, ο μέσος όρος στην Ευρώπη,

είναι μόλις 15%, αν και η εικόνα διαφέρει  πολύ κατά μήκος της

ηπείρου".

"What place for God in Europe"? OWEN  FRANKEN/SPECIAL  TO  THE

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, αποθηκ. σελίδα, αγγλικά   

σχέσεις Νέας Τάξης και Εκκλησίας

(Μοναχού Αρσενίου)

doc        pdf  

    Η Νέα Τάξη προχωράει το πρόγραμμά της βρίσκοντας

ασυνείδητους ανθρώπους μέσα στις χώρες που θέλει να

καταβάλλει.

Ελλάδα, 16-10-2018: ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ.

Σε  κοινή  ανακοίνωση  Φυσικοί,  Χημικοί  και

Βιοεπιστήμονες αφού σημειώνουν ότι η ηγεσία του

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «μετέτρεψε  το

Γυμνάσιο σε μια άχρηστη εκπαιδευτική βαθμίδα και

σε τρίχρονο parking παιδιών, έβαλαν στο στόχαστρο

το  Λύκειο  του  οποίου  τη  διάλυση  με  περισσή

ενάργεια απεργάζονται».

Εκτυπώσιμο (pdf)
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20/12/2018 (pronews).

Β. Πούτιν: «Πολύ πιθανός ένας πυρηνικός πόλεμος με

τις ΗΠΑ - Ο Θεός να μας συγχωρέσει αν συμβεί»!

Μεγάλη πιθανότητα για ένα πυρηνικό πόλεμο βλέπει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ

Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της ετήσιας απολογιστικής

συνέντευξης τύπου για την πρόθεση των ΗΠΑ να αποσυρθούν μονομερώς από την

Intermediate-Range  Nuclear  Forces  (INF)  Treaty.   «Αν  οι  ΗΠΑ  τοποθετήσουν

πυραύλους μέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη τότε η Ρωσία θα υποχρεωθεί να

προχωρήσει σε αντίμετρα». «Αν συμβεί αυτό, τότε ο Θεός να μας συγχωρέσει. Μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο όλο του

πολιτισμού  και  ενδεχομένως,  όλου  του  πλανήτη.  Πρόκειται  για  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα».  Δεν  συνηθίζει  ο  Β.  Πούτιν  να

προχωράει σε τέτοιες δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν την εικόνα μιας κρίσης που μπορεί να καταλήξει σε μια ολική καταστροφή.

29 Νοεμ. 2018: 

   Το  Google  θάβει  βαθειά  στις  αναζητήσεις  τα  συντηρητικά  

sites, μεταξύ των οποίων και τα Χριστιανικά που υποστηρίζουν

τον πρόεδρο Τραμπ!

"O Trump είχε τη γνώμη το Σεπτέμβριο στο The Daily Caller

ότι η Google και το Facebook προσπαθούν να επηρεάσουν τα

αποτελέσματα  των  εκλογών.  Θέλω  να  πω  ότι  η  πραγματική  παρέμβαση  στις  τελευταίες  εκλογές  ήταν  ότι  -  αν  κοιτάξετε

συνολικά, σχεδόν όλες αυτές οι εταιρείες είναι υπερ-φιλελεύθερες εταιρείες υπέρ της Hillary Clinton", πρόσθεσε. Σύνδεσμος.

Ουσιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος κατακρίνει το Νεοταξίτικο πνεύμα που διέπει τις προαναφερθείσες μεγαλο-εταιρίες και

τα παρακλάδια τους. Αυτές προσπαθούν μαζί με τους Δημοκρατικούς με γελοίες αιτιάσεις να τον ανατρέψουν...

+   +   +

       29 Νοεμ. 2018.

   "Ένα ρεκόρ 70.000  Αμερικανών πέθαναν από υπερβολική

δόση ναρκωτικών, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2017  για τα

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών που κυκλοφόρησαν
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την  Πέμπτη  (29/11ου),  προτρέποντας  τους  ειδικούς  να

επισημάνουν  τον  πολλαπλασιασμό  του  ισχυρού  εθιστικού

φαρμάκου φαιντανύλη. Τα στοιχεία του CDC για το 2017 δείχνουν ότι 70.237 Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολικές δόσεις

ναρκωτικών. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν 10 τοις εκατό αύξηση από το 2016, όταν 63.632 Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολική

δόση ναρκωτικών. Η Δυτική Βιρτζίνια, το Οχάιο και η Πενσυλβάνια ήταν τα κράτη που επλήγησαν περισσότερο το 2017". Σύνδεσμος.

 Στους "αριστερούληδες" Δημοκρατικούς των ΗΠΑ δεν αρέσει ο κάπως Χριστιανός Τραμπ, και δεν βλέπουν ότι χωρίς Χριστό οι

άνθρωποι, και μάλιστα οι νέοι, βρίσκονται σε απόγνωση ξεσπώντας στα ναρκωτικά. 

+   +   +

    15 Νοεμ. 2018

"Ο σκηνοθέτης Ami Horowitz διερευνά το καραβάνι

των  μεταναστών:  Είναι  οργανωμένο,  καλά

χρηματοδοτούμενο!"

Το FOX NEWS στην Αμερική, παρουσίασε σε βίντεο  το

πλήρως οργανωμένο να εισέλθει στις ΗΠΑ καραβάνι

μεταναστών  που  οι  αριστερούληδες  -  φιλελεύθεροι

Δημοκρατικοί  μέσω  των  ΜΜΕ υποστήριζαν  ότι  έρχεται

αυθόρμητα.

Όμως έρχεται με χρηματοδότες μέσα από την Αμερική,

όπως  ο  Σόρος,  για  να  αλλοιώσει  την  πληθυσμιακή

σύνθεση των ΗΠΑ και να φέρει αναστάτωση στην κοινωνία, χρήσιμη μόνο στους Νεοταξίτες, για να προωθήσουν τα αντίχριστα σχέδιά

τους. 

Ο σκηνοθέτης AMI HOROWITZ: Παρά την παρουσίαση ότι το καραβάνι είναι γεμάτο γυναίκες και παιδιά, η πραγματικότητα

στο χώρο είναι αρκετά διαφορετική, περίπου το 90 με 95 τοις  εκατό των μεταναστών είναι  άνδρες! Η κύρια ιστορία που

προωθήθηκε από τον Τύπο ήταν ότι οι μετανάστες εγκαταλείπουν την Ονδούρα επειδή διαφεύγουν από ακραίες βιαιότητες

και ότι η ζωή τους απειλείται συνεχώς, καθορίζοντας τη στρατηγική που θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ ζητώντας

άσυλο. Έτσι, άρχισα να τους ρωτάω μια απλή ερώτηση.

Γιατί έρχεσαι στην Αμερική;

Απροσδιόριστος άρρην: (ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ).
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Απροσδιόριστος άρρην: (ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ): Λοιπόν, ψάχνω για μια καλύτερη ζωή. Οικονομικά.

Απροσδιόριστος άρρην: (ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ): Θέλω να φτάσω εκεί και να δουλέψω εκεί.

Απροσδιόριστος άρρην: (ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ): Γιατί όταν είσαι στην Ονδούρα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας.

HOROWITZ: Υπήρξε μια μαζική υλικοτεχνική προσπάθεια σε εξέλιξη, παρόμοια με τη μετακίνηση ενός στρατού και κοστίζει

σαφώς κάποια εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά, το φαγητό, το νερό, την ιατρική και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα

μέλη του Καραβανιού.

Η Μεξικανική κυβέρνηση φαίνεται επίσης να στέλνει αστυνομία για να συνοδεύσει τις δεκάδες λεωφορεία και φορτηγά που

μεταφέρουν τους μετανάστες και προμήθειες κατά μήκος της διαδρομής  μέχρι τον επόμενο προορισμό.

Απροσδιόριστος  άρρην:  (ΜΕΣΩ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ):  Τα  λεωφορεία  έχουν  φθάσει,  άνθρωποι!  Πάμε!  Έρχονται  άλλα  τέσσερα

λεωφορεία! Σύνδεσμος.

Παρόμοια συμβαίνουν στην Ευρώπη, και την Ελλάδα κυρίως, με χρηματοδότηση Σόρος και της ίδιας της Νεοταξίτικης τώρα

ΕΕ...! Ο πάπας προωθεί τους μετανάστες, όπως είδαμε να πανηγυρίζει στη Λέσβο, για να αντικαταστήσει την καταρρεύσασα

πνευματικά "Εκκλησία" του με την Πανθρησκεία!

Ο  πρόεδρος  Τραμπ  δεν  μπορεί  να  σταματήσει  την

παγκοσμιοποίηση,  αλλά  αντιτάχθηκε,  πάντως,  στο

Σύμφωνο του ΟΗΕ για την μετανάστευση.

"Συνολικά 152 χώρες επικύρωσαν το Σύμφωνο του ΟΗΕ

για  τη  μετανάστευση  στη  Γενική  Συνέλευση  του

Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών.  Πέντε  χώρες  είπαν

«όχι»,  δώδεκα  απείχαν.  Το  Σύμφωνο  είχε  προκαλέσει

πλήθος  αντιδράσεων  από  διάφορες  χώρες  που

εξέφραζαν τις ενστάσεις τους. Τελικά, εγκρίθηκε από 164

χώρες στη διάσκεψη του ΟΗΕ, στο Μαρόκο και σήμερα

έλαβε 152 «ναι».  Κατά της συμφωνίας ψήφισαν οι ΗΠΑ, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Τσεχία και η Πολωνία, ενώ 12 χώρες

απείχαν από την ψηφοφορία".  Είδηση 19-12-2018

Έλλειψη διάκρισης δηλ. πλήρης συσκότιση του νου:

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων διαλύει την Οικογένεια - καταργεί «μαμά»
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+ + +

Το ρομπότ Σοφία είναι το πρώτο που κέρδισε
ιθαγένεια!!!

Και μάλιστα στη Σαουδική Αραβία, όπου τα

δικαιώματα των γυναικών είναι  λιγότερα από τα δικά

του!

και «μπαμπά»...

αλλά δίνει δικαιώματα στα robots!!!

 Θίγονται  αιώνια δικαιώματα του 97%, προς χάριν δήθεν του 3% (των

ομοφυλοφίλων της Γαλλίας) αλλά συνεχίζει να υπάρχει... δημοκρατία!!! Οι

Γάλλοι ψυχαναλυτές επισημαίνουν ότι τα πολιτικά τρικ που ανακατεύουν

τις  κοινωνίες  κρύβουν  πίσω  τους  ψυχολογικά  προβλήματα,  δαιμονικής

προέλευσης θα τονίζαμε επί πλέον εμείς.

+ + +

   Εν τω μεταξύ όμως η Ευρώπη προετοιμάζεται να δώσει δικαιώματα

στα ρομπότς υπό μορφή «ηλεκτρονικού προσώπου»!!! είδηση (17 Απρ.

2018)

+ + +

Στην  Ιαπωνία,  υποβαθμίζοντας  τους  κινδύνους  που  καραδοκούν  από μια

τέτοια απόφαση, έβαλαν υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές μιας περιοχής

του Τόκυο ένα ρομπότ! 

Το  ρομπότ  ήρθε  3ο,  τελικά,  παίρνοντας
μάλιστα  χιλιάδες  ψήφους... (Είδηση

17-4-2018)
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Όλα αυτά τα ρομπότς τεχνητής ευφυΐας επικοινωνούν

με το internet και κανένας δεν ξέρει ποιος

πραγματικά τα ελέγχει...!

περισσότερα

+   +   +

8-8-2018:

   «Εχθρός  του  λαού  (τα  ΜΜΕ)»:

Σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί λένε

ότι  θα  έπρεπε  να  επιτραπεί  στον

Trump  να  κλείσει  μέσα  μαζικής

ενημέρωσης! (RT)

     Βαδίζομε  μέσα  σε  μια  εποχή  κοινωνικών  και  οικονομικών

συγκρούσεων αλλά και ανεξέλεγκτης τεχνολογικής προόδου, που θα

καταλήξει όπως προφήτευσε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στον 3ο Παγκ.

Πόλεμο  τότε  που  «θα  διευθύνουν  τον  κόσμο  τα  άλαλα  και  τα

μπάλαλα»! (Προφητείες, 44η)

+   +   +

Η  λογοκρισία  στα  sites  που  δεν  εμπιστεύονται  το

"κατεστημένο"  άρχισε,  ή  μάλλον  προχώρησε  χωρίς  σοβαρή

δικαιολογία.

  Ο Alex Jones δεν είναι ο μοναδικός που πολεμιέται και δεν προωθείται

από τα ονομαζόμενα "κοινωνικά" μέσα και δίκτυα. Αυτοί που πολεμούνται

δεν  είναι  τρομοκράτες  αλλά  λένε  τις  απόψεις  τους  σωστές  ή

λανθασμένες.
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Ποιος φταίει ώστε να στραφούν τόσοι κατά των ΜΜΕ;

Το βαθύ κράτος σκέφτηκε ότι φταίει ο Jones ή άλλοι

που ελέγχουν  την  υποκρισία  του  "κατεστημένου".  Έτσι

μπλόκαραν  το  site  του  Jones  από  τα  λεγόμενα

κοινωνικά δίκτυα...

Alex Jones:

   Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαγορεύει ρητά

τη  λογοκρισία  της  κυβέρνησης.  Έτσι,  οι

εταιρείες  υψηλής τεχνολογίας της Silicon

Valley έκαναν τους εαυτούς τους πύλες της

«καλής σκέψης»,  αποβάλλοντας από την

πλατφόρμα τους όσους ξεφεύγουν από τα

αυθαίρετα «κοινωνικά τους πρότυπα»!

  Ο πρόεδρος Τραμπ ελέγχει πρώτος απ'

Ο κόσμος αμέσως κατάλαβε ότι αυτή η λογοκρισία δεν γίνεται για το

καλό μας!

     Πως είναι δυνατόν, αναρωτιούνται, να απαγορεύουν το site του Jones

από τα δίκτυά τους συγχρόνως η Apple, Facebook, Spotify και Youtube

μάλιστα μέσα σε 12 ώρες;;; Ποιο βαθύ κράτος έδωσε σ' αυτούς όλους την

εντολή της απαγόρευσης; Διότι ο Jones υποστηρίζει τον Trump.
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όλους τα ΜΜΕ:

Εν τω μεταξύ,  η  δημόσια  διαμάχη του

Trump  με  τα  μέσα  ενημέρωσης

συνεχίζεται,  με  τον  Πρόεδρο  να  λέει  τη

Δευτέρα  (6  Αυγ.  2018)  ότι  τα  tweets  του

σχετικά με τους κινδύνους των "ψεύτικων

ειδήσεων"  παρέχουν  "μια  μεγάλη

υπηρεσία  εξηγώντας  αυτό  στον

αμερικανικό λαό". (RT 8-8-2018)

+  +  +

Είδηση (14-8-2018):

  Η απόφαση του Facebook να διαγράψει τη

σελίδα της αγγλικής γλώσσας του αριστερού

λαϊκού  αμερικανικού  δικτύου  ειδήσεων

Telesur χωρίς καμία εξήγηση έχει προσθέσει

μόνο ανησυχίες σχετικά με τη λογοκρισία και

την  παρέμβαση  της  κυβέρνησης  των  ΗΠΑ

στην πλατφόρμα.

+  +  +

 Πούτιν: Το Αμερικανικό κατεστημένο πίσω

από τις  «παράλογες» ρωσικές κυρώσεις.

Η συνάντηση με τον Τραμπ "χρήσιμη". (RT

23-8-2018)

Τελικά και το Twitter απαγόρευσε για μια εβδομάδα τον Jones...!

Ουσιαστικά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για το "βαθύ

κράτος"... που έχει μίσος εναντίον του και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται

για την Αμερική αλλά τα διεθνή συμφέροντα και τα πάθη του!

+   +   +

   Και το δίκτυο της teleSUR διαγράφτηκε από το Facebook... Αυτό διότι

εκφράζει  θέσεις  ξένων χωρών,  όπως της Βενεζουέλας,  μη αρεστές και

στην Αμερικανική κυβέρνηση...

+  +  +

      Και ο πρόεδρος Πούτιν μιλάει για "Αμερικάνικο κατεστημένο" που

επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους. Θεωρεί όμως τη συνάντηση με τον

Τραμπ χρήσιμη (23 Αυγ. 2018):
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   Η στάση τoυ Aμερικανικoύ κατεστημένου

είναι  υπεύθυνη  για  την  αντιπαραγωγική

πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας,

δήλωσε  ο  πρόεδρος  Βλαντιμίρ  Πούτιν,

ενώ περίγραψε τη συνάντηση του Ελσίνκι

με  τον  Πρόεδρο  Donald  Trump  ως

"χρήσιμη".

  "Δεν  είναι  μόνο  η  θέση  του  προέδρου

των  ΗΠΑ.  Πρόκειται  για  τη  θέση  του

αποκαλούμενου Αμερικανικού

κατεστημένου, η οποία κυβερνά [τις ΗΠΑ]

με  την  ευρύτερη  έννοια  της  λέξης",

δήλωσε ο Πούτιν.

+  +  +

Νεότερη επέμβαση Τραμπ: 

30 Αυγούστου 2018: 

Έχει άδικο;  Τραμπ για Twitter, Facebook

(Το βαθύ κράτος της... δημοκρατίας των ΗΠΑ... τώρα είναι στο

προσκήνιο!)

+  +  +

Είδηση: Ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου σήμερα (30  Αυγούστου

2018) σε τεχνολογικές εταιρείες και πλατφόρμες, ανάμεσά τους το Twitter,

το  Facebook  και  τη  Google,  υποστηρίζοντας  ότι  «επιχειρούν  να

φιμώσουν»  τον  κόσμο,  ισχυριζόμενος  ότι  οι  δραστηριότητές  τους

ενδέχεται να είναι παράνομες.

«Πιστεύω  ότι  η  Google,  το  Facebook  και  το  Twitter  μεταχειρίζονται

συντηρητικούς και Ρεπουμπλικάνους πολύ άδικα»,  τόνισε ο Τραμπ από

το Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους.
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και Google:

«Προσπαθούν να φιμώσουν τον κόσμο»!

+  +  +

Εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία!

Είδηση 31 Αυγ. 2018:

Ο ηγέτης της αυτο-ανακηρυχθείσας Λαϊκής

Δημοκρατίας  του  Ντονέτσκ  στην  ανατολική

Ουκρανία,  Αλεξάντρ  Ζαχαρτσένκο,

σκοτώθηκε  σήμερα  σε  έκρηξη  που

σημειώθηκε  σε  εστιατόριο  στο  κέντρο  του

Ντονέτσκ, ενώ τραυματίστηκε και ο υπουργός

Οικονομικών, Τιμοφέεβ.

+  +  +

   Τι  να  σου  κάνουν  οι  πολιτικοί  όταν  ο

κόσμος  έχει  τελείως  ξεφύγει  από  κάθε

μέτρο λογικής;

Είδηση 10 Σεπ. 2018:

Γυναίκα παντρεύτηκε στη
Σαντορίνη τον εαυτό της!

   «Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα επειδή πραγματικά

προσπαθούν να φιμώσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της χώρας και

εκείνους  τους  ανθρώπους  που  δεν  θέλουν  να  σιωπήσουν.  Δεν  είναι

σωστό.  Δεν είναι  δίκαιο.  Μπορεί  να μην είναι  νόμιμο,  αλλά θα δούμε.

Απλά θέλουμε δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

+  +  +

Η Νέα Τάξη τα ανακατεύει όλα:

Ήδη υπάρχει μέγα θέμα με τη ζητηθείσα από τους Ουκρανούς πολιτικούς

αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία.

    Σε  άρθρο  με  τίτλο:  Επιστολή  βόμβα  του  Πατριάρχη  Σερβίας  στον

Οικουμενικό Πατριάρχη  δηλώνεται η αντίδραση του Σερβικού πατριαρχείου

στο θέμα της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τώρα αντιστρέφουν, με βάση τα νέα δεδομένα,

τις  (παλιότερες)  κατηγορίες  για  σλαβικό  εθνοφυλετισμό  και  πλέον  τις

κατευθύνουν εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου!

    Θυμηθείτε  ότι  η  εποχή  μας,  πριν  τον  3ο  Παγκ.  Πόλεμο,  μπορεί  να

χαρακτηρισθεί, όπως έχομε γράψει, ΟΥ-ΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ...!

     Και νεότερα στο: Ουκρανικό αυτοκέφαλο.

+  +  +

   Η  38χρονη  Γαλλίδα  Laëtitia  Nguyen  μπροστά  σε  πολύ  λίγους

καλεσμένους (γονείς  και  μερικούς φίλους)  παντρεύτηκε τον εαυτό της
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+  +  +

25-9-2018:

Ο  Αμερικανός  πρόεδρος  Ντόναλντ  Τράμπ

δεν μάσησε τα λόγια του κατά τη διάρκεια της

καίριας  ομιλίας  του  ενώπιον  της  Γενικής

Συνέλευσης  του  ΟΗΕ  στη  Νέα  Υόρκη,

λέγοντας σαφώς ότι δεν θα αντιταχθεί στην

παγκοσμιιοποίηση,  καλώντας  (όμως)  τα

υπόλοιπα  μέλη  να  αγκαλιάσουν  την

εθνική κυριαρχία.

Η ομιλία του Trump επαναλάμβανε το

θέμα  της  «εθνικής  κυριαρχίας»  του

περασμένου  έτους  ως  πρωταρχική  αξία

για τα έθνη!

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σας πουν

πώς  να  ζείτε  ή  να  εργάζεστε  ή  να

θρησκεύετε»,  δήλωσε  ο  Trump.  «Ζητάμε

μόνο  να  τιμάτε  την  κυριαρχία  μας  σε

στην  Σαντορίνη.  Είπε:  «Ήταν  ένας  κανονικός  γάμος,  απλά  χωρίς

γαμπρό»!

+  +  +

25-9-2018:

Ο Donald Trump στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών:

Απορρίπτουμε τον παγκοσμιοποίηση και αγκαλιάζουμε
την εθνική κυριαρχία...!

Και εμείς, οι Έλληνες, ζητάμε από τους Τραμπ, Μπους, Αμερικανούς

γενικά, και Ευρωπαίους, να σέβονται την εθνική μας κυριαρχία και να

μην  επεμβαίνουν  με  ανθελληνικό  μένος  στο  θέμα  της  ονομασίας  της

FYROM, μαχόμενοι κατά της ιστορίας και του παγκόσμιου πολιτισμού!
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αντάλλαγμα».

Είναι  από  τους  ειλικρινέστερους

προέδρους  ο  Τραμπ.  Φανερώνει  ότι  η

παγκοσμιοποίηση  τρέχει,  αλλά  μέσα  σ'

αυτή  προσπαθεί  να  αλλάξει  διάφορα

πράγματα.  Επί  πλέον  ότι  υπόσχεται  το

πραγματοποιεί!

+  +  +

Ida  Magli,  η  Ιταλίδα  που  αφύπνισε  τον

Σαλβίνι  και  άλλους  πολιτικούς: «Η

Ευρωπαϊκή  Ένωση  δημιουργήθηκε  με

σκοπό να καταστρέψει την Ευρώπη και να

φέρει  τη  Νέα  Παγκόσμια  Τάξη»!  

εκτυπώσιμο αρχείο (pdf)

+  +  +

Τελικά οι γάμοι 6άχρονων είναι

παιδοφιλία ή όχι;

Αυστριακή λέκτωρ θεωρεί ότι είναι παιδοφιλία

+  +  +

Ida  Magli:  πόσοι  Ιταλοί  ξέρουν  πραγματικά  ότι  η  «Τράπεζα  της  Ιταλίας»  δεν  είναι

Τράπεζα  «της  Ιταλίας»,  επειδή  ανήκει  σε  εξαιρετικά  πλούσιους  ιδιώτες,

συμπεριλαμβανομένου του κ. Draghi (Διοικητής - τότε - της Τράπεζας της Ιταλίας και σήμερα

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και όχι στο Ιταλικό κράτος; Και ότι  το ίδιο

συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που κυριαρχεί τη ζωή μας τώρα»;  Μήπως

η "Τράπεζα της Ελλάδος" είναι Τράπεζα της Ελλάδος;;  εκτυπώσιμο αρχείο (pdf)

+  +  +

26 Οκτωβρίου 2018

   Μια  Αυστριακή  λέκτωρ  θεωρήθηκε  ότι  κάνει  "ομιλία  μίσους",  από  Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο,  καταγγέλλοντας  τον  προφήτη  Μωάμεθ  για  το  γάμο  του  με  εξάχρονο

κοριτσάκι... Σύνδεσμος
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οποιονδήποτε και να αφορούν. Σύνδεσμος

Τα  δικαστήρια  όμως  δεν  θέλουν  να

δημιουργήσουν  φασαρίες  Ισλαμιστών  στην

Ευρώπη,  σύμφωνα  και  με  το  σκεπτικό  στις

αποφάσεις τους, αλλά το πρόβλημα παραμένει

διότι  δεν  συμβιβάζεται  με  τα  Ευρωπαϊκά  ήθη

και  την  νομοθεσία,  που  πρέπει  να  μην

προσωποληπτεί.

   Γι' αυτό ο σχεδιασμός του ανακατέματος των

θρησκειών  από  τη  Νέα  Τάξη  δημιουργεί

προβλήματα  στην  κοινωνία,  ενώ  μόνο  το

πνευματικά  κατεστραμμένο  Βατικανό

εξυπηρετεί.

  Αυτό  ευχαρίστως  θα  ήθελε  τη

νομιμοποίηση  της  παιδοφιλίας  για  να  μην

πληρώνει  αποζημιώσεις...  Αλλά  ο  3ος

παγκόσμιος  έρχεται  σαν  αποτέλεσμα  του

πνευματικού  νόμου,  και  όχι  των  νομικών,

πολιτικών  ή  οικονομικών  λαθών  και

ανωμαλιών, που είναι δευτερεύοντα θέματα.

Η λέκτωρ γνωστή μόνο ως "κυρία E.S." είχε ήδη καταδικαστεί από Αυστριακό δικαστή

που της επέβαλε πρόστιμο ύψους 480 ευρώ (548 δολάρια) για τη διάλεξή της. Και τώρα το

ΕΔΑΔ  έχει  επιβεβαιώσει  την  απόφαση.  Η  επταμελής  επιτροπή  που  εδρεύει  στο

Στρασβούργο δήλωσε την Πέμπτη (25 Οκτ.) ότι η σύγκριση του Προφήτη Μωάμεθ με ένα

παιδόφιλο  υπερβαίνει  τα  επιτρεπόμενα όρια  μιας  αντικειμενικής  συζήτησης  και  ότι  το

Αυστριακό  δικαστήριο  είχε  δίκιο  στο  να  τα  χαρακτηρίσει  ως  καταχρηστική  επίθεση  η

οποία  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  προκαταλήψεις  και  να  απειλείσει  τη  θρησκευτική

ειρήνη".

Λατρεία του Μπους; Όμως δεν φτάνει αυτό,
αλλά μαθαίνουν τα παιδιά

να προσεύχονται στο Θεό...
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 - - - - - - -

Τώρα θεοποιούν τον Ομπάμα, όπως στο βιβλίο που

βλέπετε "I am Barack Obama"  της Charisse
Carney-Nunes, που κριτίκαρε η tv της FOX στην

Αμερική.

μέσω του (προφήτη;) Μπους
και της ολόσωμης εικόνας του!

(από το ABC news, τοποθετημένο στο youtube)

Η σελίδα περιέχει και άλλα links, όπως:

Jesus Camp : Kids Worshipping to a George Bush Picture ή

Jesus Camp: Indoctrination

(αρχεία video)

Βλέπετε οι αιρέσεις που οδηγούν;
Επιστρέφουμε στη λατρεία των ...αυτοκρατόρων!

(τώρα ...προέδρων!!)

- - - - - - -

Τους ύμνους που απευθύνονται στο Θεό, αλλάζοντας πρόσωπο, τους

απευθύνουν τώρα στον Ομπάμα!

Τα παιδιά απαγορεύεται (πλέον) να ψέλνουν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα,

αλλά μπορούν να ψέλνουν ύμνους στον Ομπάμα!

Η απο-Χριστιανοποίηση αφήνει ελεύθερα τα δαιμόνια να παραπλανούν τον κόσμο. 

Ο στίχος «He said red, yellow, black or white / All are equal in his sight / Mmm, mmm, mm! /

Barack Hussein Obama», δηλ. «Είπε κόκκινοι, κίτρινοι, μαύροι ή άσπροι - Όλοι είναι ίσοι στα

μάτια του» είναι παραποίηση γνωστού αμερικάνικου χριστιανικού παιδικού τραγουδιού,

όπου στην θέση του Θεού - στα μάτια του Οποίου είναι ίσοι όλοι- έχει μπει ο Ομπάμα!!
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Ένα άλλο ποιηματάκι που λέει:

«Hello, Mr. President we honor you today! / For all your great accomplishments,

we all doth say hooray!» είναι παραποίηση του γνωστού "The Battle Hymn of the

Republic" (ο πολεμικός ύμνος της δημοκρατίας).

   Ο  ύμνος  αυτός  που  γράφτηκε  το  1861  έχει  συνδεθεί  με  το  κίνημα  για  την

κατάργηση του δουλεμπορίου.

   Ο παρουσιαστής, Glenn Beck,  σχολιάζοντας σχετικό βίντεο του καναλιού FOX

 λέει: Το μόνο που λείπει από αυτό το βίντεο είναι ένα γιγαντιαίο άγαλμα του

Ομπάμα, όπου τα παιδιά θα πέφτουν και θα το προσκυνούν!

4 .  Πανθρησκε ία

   Ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ στην Ασίζη το 1986. Αριστερά

      Η άλλη διάσταση της σαπίλας ονομάζεται Πανθρησκεία. Η Νέα Τάξη έχει δικό της ιερατείο,

με  αρχιερείς  τα  αξιοθρήνητα  αφεντικά  της,  και  ιερείς  και  διακόνους  τους  προσκυνημένους
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του  ο  Δαλάϊ  Λάμα,  δεξιά  του  εκπρόσωπος  των

Ορθοδόξων.  Επίσης  γυναίκες  θρησκευτικοί   ηγέτες

κλπ.  Όλοι  με  μια  γλαστρούλα  με  ελιά,  για  να  έρθει

ειρήνη, αλλά ήρθαν πόλεμοι!

Ρώμη 13-4-1986, ο πάπας στην εβραϊκή συναγωγή,

για πρώτη φορά στην Ιστορία!

πολιτικούς  που ανακάλυψαν ότι  τα  πάθη τους  καλύπτονται  καλύτερα από τους  Νεοταξίτες,

παρά από την παλιά παραδοσιακή σχέση πολιτικής εξουσίας και λαού. Εδώ ο λαός είναι ζώα

για σφάξιμο.

     Τι θα γίνει όμως με το θρησκευτικό αίσθημα των λαών; Απλούστατα ενεργοποιήθηκε το

μασονικό  πρότυπο  της  "αδελφοσύνης"  και  "αγάπης"  αλλά  και  της  κοινής  λατρείας  (του

τραγοπόδαρου)  Μ.Α.Τ.Σ.  (μεγάλου  αρχιτέκτονα  του  σύμπαντος,  κατά  τους  μασόνους),  για  να  

διαμορφωθεί  το εσχατολογικό κατασκεύασμα της Πανθρησκείας.

     Μαζί σχεδόν με τις διεργασίες για να αναφανεί στο προσκήνιο το πολιτικό - στρατιωτικό

μέρος της Νέας Παγκόσμιας Τάξης πραγμάτων, μεθοδευόταν και η εμφάνιση στην επικαιρότητα

του αντιστοίχου θρησκευτικού τέρατος,  το  οποίο  προβάλλεται  με  διάφορα ονόματα από τις

διάφορες ανά τον κόσμο θρησκευτικές ομάδες, ενώ από τους πολιτικούς συνήθως αποκαλείται

σαν "Νέα Εποχή".

     Τα πράγματα στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή, γνωρίζετε ότι χειροτέρεψαν με τα

δόγματα  Κίσσινγκερ,  που  κατέστρεψαν  τελικά  ολόκληρες  περιοχές  του  πλανήτη  (Λατινική

Αμερική και Αφρική) γιατί σύμφωνα μ'  αυτά μόνο οι Αμερικάνικες Πολυεθνικές θα μπορούσαν

να αξιοποιήσουν τον πλούτο μιας χώρας, όταν αυτές ήθελαν, και όχι οι ενδιαφερόμενες χώρες

που οδηγούντο στην εξαθλίωση.  Από εκεί εύκολα φτάσαμε στους Νεοταξίτες, επιβοηθούσης

και  της  κρίσης  του  δολαρίου,  για  την  αντιμετώπιση  της  οποίας  αυτοί  πρότειναν  επιθετική

πολιτική, μια και η στρατιωτική ισχύς ήταν με το μέρος των Αμερικανών, και φαίνεται να  είναι

ακόμη.

      Η πολιτική βουλιμία των Νεοταξιτών για παγκόσμια επικράτηση και αχαλίνωτη ισχύ, βρήκε

μιμητή στο θρησκευτικό πεδίο το Βατικανό, που παίζοντας το ρόλο του αρχηγού, άρχισε να

διοργανώνει  Πανθρησκειακά συνέδρια χάριν της Ειρήνης, ή μάλλον των συμφερόντων του. Η

επίταση όλων αυτών των φεστιβάλ, δόθηκε με το λανσάρισμα του project "τρομοκρατία".

Τώρα φάνηκαν όλα πιο εύλογα, πιο αναγκαία. Και στην πολιτική σκηνή φάνηκε πιο αναγκαία η

αστυνόμευση και η προετοιμασία του σφραγίσματος, αλλά και στα διαθρησκειακά συνέδρια, η

ανάγκη  κάποιου  αρχηγού  συντονιστή  -  ειρηνευτή,  που  λόγω θρησκευτικής  -  διπλωματικής

πείρας και ισχύος ποιος θα ήταν καλύτερος από τον Πάπα;

      Το ένα μετά το άλλο έρχονται σαν "φυσιολογικά" όλα αυτά!

      Ο τρίτος εταίρος στο παιγνίδι, μια μερίδα των Εβραίων, οι αδιόρθωτοι Σιωνιστές. Γι' αυτούς

ο Μεσσίας  δεν  ήρθε,  αλλά όταν  έρθει  θα  είναι  βασιλιάς  και  μαζί  θρησκευτικός  ηγέτης  του
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Καρδινάλιος Μαρτίνι: "Πέστε στα γόνατα μπροστά

στους Εβραίους"!

Ο καρδινάλιος Ratzinger, μετά πάπας Βενέδικτος 16ος,

με τον ραββίνο Sirat στην "Διεθνή Εβραιο - Χριστιανική

συνάντηση" στην Ιερουσαλήμ το 1994

Ισραήλ. Η αντίληψη αυτή των Εβραίων, ότι ο Μεσσίας τους θα έχει γήϊνη βασιλεία είναι αρκετή

για να τους γεμίζει με αίσθημα φυλετικής ανωτερότητας  κατά των άλλων λαών, που μπορεί να

φθάσει  και  σε  μίσος  για  όσους  τους  αντιτίθενται.  Στην  Αμερική  οι  Σιωνιστές  ενισχύουν  το

"Σχέδιο για την Νέα Αμερικανική Εκατονταετηρίδα"  "Project for the New American Century,"

(PNAC). Προσπαθούν να πείσουν με ωραίους τίτλους τους Αμερικανούς ότι σκέπτονται για το

καλό  τους,  και  για  το  λόγο  αυτό  μαζί  με  τους  Υπερσυντηρητικούς  (NeoCons),  θέλουν  να

διοργανώσουν  μερικούς  ακόμη  φιλειρηνικούς  πολέμους!      Η  Σιωνιστική  ανωτερότητα  ή

Σιωνιστικός ρατσισμός, καλλιεργείται  από τους ραβίνους τους,  και  από τα ιερά τους βιβλία,

όπως το Talmud, διότι τα ενδιαφέροντά τους είναι γήϊνα. Κατ' αυτό οι ψυχές των Εβραίων

έχουν  το  πλεονέκτημα  να  αποτελούν  μέρος  του  ίδιου  του  Θεού  (φοβερή  βλασφημία,  να

υποβιβάζουν το Θεό σε κτίσμα). Οι ψυχές των άλλων ανθρώπων της Γης προέρχονται από τον

διάβολο (άλλη βλασφημεία, ο διάβολος έγινε συνδημιουργός!) και είναι όμοιες με αυτές των

ζώων... (και του πάπα;!)

      Μ'  αυτό το δεδομένο τι λέτε να πήγε να κάνει στη συναγωγή της Ρώμης ο πάπας (Βοϊτύλα);

Αν δεν πήγε για παζάρεμα του ρόλου του Βατικανού μέσα στο διεθνές γεωπολιτικό σύστημα

διοίκησης,  όπου οι  Σιωνιστές  διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο,  τότε  μήπως πήγε για  να τους

μεταφέρει πνεύμα φιλίας και ειρήνης και να βρει κοινά πνευματικά σημεία συνεννόησης; Αλλά η

εβραϊκή ορχήστρα έπαιζε φεύγοντας ο πάπας: "Πιστεύω με τέλεια πίστη στον ερχομό του

Μεσσία! Και αν ακόμη πάρει ένα μεγάλο διάστημα για να έρθει, θα περιμένω κάθε μέρα

μέχρι να έρθει!" Και επειδή το πρόγραμμα ήταν γνωστό πριν πάει εκεί ο πάπας, τότε δύο

πράγματα προκύπτουν: αφ' ενός οι Εβραίοι επιμένουν να περιμένουν με όλες τους τις δυνάμεις

τον Μεσσία τους δηλ. τον Αντίχριστο, ενώ από την άλλη ο πάπας δεν νοιάζεται γι' αυτό, διότι

δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για τα εγκόσμια συμφέροντα του Βατικανού!

       Και δεν ήταν μόνο αυτό το σημείο που οι Εβραίοι επιτέθηκαν στον πάπα σαν χριστιανό, με

τον τρόπο τους. Διότι και μετά την ένδειξη καλής θέλησης, που έκανε ο πάπας κατά την ομιλία

του απαγγέλοντας: "Ιδού δη τι καλόν η τί τερπνόν, αλλ' ή το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό (με

τον ίδιο σκοπό);" (ψαλμός 132ος), ο αρχιραββίνος ανταπάντησε με τον 123ο ψαλμό: "Ει μη ότι

Κύριος  ην  εν  ημίν,  ειπάτω  δη  Ισραήλ·  ει  μη  ότι  Κύριος  ην  εν  ημίν  εν  τω  επαναστήναι

ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς.., ...Η ψυχή ημών ως στρουθίον ερρύσθη

εκ της παγίδος των θηρευόντων· η παγίς συνετρίβη, και ημείς ερρύσθημεν. Η βοήθεια ημών

εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην.." Δηλ. ο αρχιραββίνος υποστήριξε

έμμεσα πλην σαφώς, ότι οι Εβραίοι γλύτωσαν από την τυραννία και παγίδα των Χριστιανών,

και μάλιστα η παγίδα τώρα των εχθρών συνετρίβη, επομένως ήδη πήραν το πάνω χέρι! ...άρα

είναι αποδεκτό φαινόμενο να προσπίπτει ο πάπας στα πόδια τους! Αυτό συμβουλεύει και

ο καρδινάλιος Μαρτίνι στους Καθολικούς! (δείτε αριστερά. Τα συναφή κείμενα πάρθηκαν από Καθολικά
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Ασίζη, Ιανουάριος 2002.

Πάλι ελιά. Αυτή τη φορά μεγάλωσε σε δένδρο! Ο

πάπας στο βάθος με τα άσπρα.

Περισσότερες φωτογραφίες

από την Ασίζη  

Για την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία,

προειδοποιήσεις από καθολικούς:

La Sallete (αγγλικά)

’λλοι (ελληνικά, μεταφρ.)

(Fulton Sheen -

Cardinal Manning)

   Μην  νομίζετε  ότι  ο  αρχιεπίσκοπος Milingo,  είναι

κάποιο  άκαμπτο  οπισθοδρομικό  κεφάλι!  Αντίθετα

επειδή  νεωτερίζει,  ζητώντας  να  παντρεύονται  οι

κληρικοί της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, μετά τα τόσα

sites, και την ανάλυση για την επίσκεψη του πάπα στη συναγωγή της Ρώμης υπό Atila Sinke Guimarães).

      Ίσως νομίζετε ότι  υπερβάλλαμε, όταν πχ μιλήσαμε πριν για εγκόσμια συμφέροντα του

Βατικανού. Αυτά όμως που λέμε είναι λίγα μπροστά στην πραγματική πνευματική κατάσταση

των  διοικούντων  την  Καθολική  "εκκλησία",  απλά  τα  μαζικά  μέσα  ενημέρωσης  μεταδίδουν

επιλεκτικά ότι θέλουν. Όμως επιτρέπει ο Θεός να διαρρέει πότε πότε η αλήθεια, για να χτυπάει

το  καμπανάκι  του  συναγερμού,  για  όσους  έχουν  αυτιά  που  ακούνε,  κατά  το  λόγο  του

Κυρίου.  Έτσι  έγινε  και  στο  συνέδριο  «Fatima  2000  Διεθνές  Συνέδριο  για  την  Παγκόσμια

Ειρήνη» που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 18-23 Νοεμβρίου. Ο αρχιεπίσκοπος της καθολικής

εκκλησίας Emmanuel Milingo, χαρακτηρισμένος επίσημα και σαν εξορκιστής, κατέπληξε το

συνέδριο, εκφράζοντας δημόσια την αγανάκτησή του για την πολιτική του Βατικανού, διότι αυτή

αντιστρατευόταν  τη  δουλειά  του  σαν  εξορκιστού!  Σύμφωνα  με  πρωτοσέλιδο  άρθρο  της

μεγαλύτερης  σε  κυκλοφορία  εφημερίδας  της  Ρώμης  «Il  Messaggero»  είπε  τα  εξής  στο

συνέδριο:

"Ο  Διάβολος  στην  καθολική  εκκλησία  είναι τόσο προστατευμένος , που

είναι σαν ένα  ζώο προστατευμένο από την  Κυβέρνηση"! !

Τι να κάνει ο άνθρωπος, όταν προφανώς τα δαιμόνια που προσπαθούσε να βγάλει του

έλεγαν, "εμάς τα αφεντικά σου μας προστατεύουν, και συ θέλεις να μας διώξεις";! Πάντως έγινε

μεγάλο θέμα, και ο αρχιεπίσκοπος κλήθηκε σε press conference μετά από τρεις ημέρες, οπότε

όχι  μόνο  δεν  διέψευσε,  αλλά  αποσαφήνισε  τις  επισημάνσεις  του.  Στην  ερώτηση:

«Υπάρχουν άνθρωποι της Κουρίας που είναι οπαδοί του Σατανά»;  Ο Milingo απάντησε:

«Βεβαίως  υπάρχουν  ιερείς  και  επίσκοποι.  Σταματώ  σ  αυτό  το  επίπεδο  της

εκκλησιαστικής ιεραρχίας,  διότι  είμαι  ένας  αρχιεπίσκοπος,  υψηλότερα από αυτό δεν

μπορώ να πάω»!!  Όταν ρωτήθηκε για τις  θέσεις  του αρχιεπισκόπου ο Malachi  Martin  ο

διάσημος ιστορικός και best-selling συγγραφέας απήντησε: «Ο αρχιεπ.  Milingo είναι  ένας

καλός  επίσκοπος,  και  η  κατηγορία  του  ότι  υπάρχουν  Σατανιστές  στην  Ρώμη  είναι

απολύτως ορθή»

Από τις 20 Απριλίου (2018) θα προβάλλεται το φιλμ-ντοκυμαντέρ:

The Devil and Father Amorth (2018) | Official US Trailer HD
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σκάνδαλα που φανερώθηκαν,  πονοκεφαλιάζει  έντονα

το Βατικανό.

Ο ίδιος πάντως βρήκε νύφη, προερχόμενη από την αίρεση

του Moon!

Tελευταία μάλλον το παρατράβηξε, χειροτονώντας 4

επισκόπους μόνος του, χωρίς να συμβουλευθεί το

Βατικανό! Το τελευταίο αντέδρασε τιμωρώντας τον με

ακοινωνησία.

+ + +

Στις 11 Μαρτίου του 2010 η Telegraph σε άρθρο της με

τίτλο "Chief exorcist says Devil is in Vatican"

(Αρχιεξορκιστής λέει ο Διάβολος είναι μέσα στο

Βατικανό) μετέδωσε από τη Ρώμη τις δηλώσεις του αρχι-

εξορκιστή του Βατικανού για 25 χρόνια π. Gabriele

Amorth.

Ο π. Gabriele (Γαβριήλ), που υποστηρίζει ότι έχει πείρα

70.000 εξορκισμών, δηλώνει ότι:

«ο Διάβολος διαμένει στο Βατικανό, και μπορείτε να

δείτε τις συνέπειες».

Τα σεξουαλικά σκάνδαλα είναι μία από αυτές τις συνέπειες

λέει ο π. Γαβριήλ, και μας πληροφορεί ότι ο τότε πάπας

Βενέδικτος 16ος τον έχει ενθαρρύνει στη δουλειά του, μόνο

The Devil and Father Amorth (2018) | O�cial US Trailer HD

Αρχιεξορκιστής του Βατικανού:

Ο Διάβολος είναι μέσα στο Βατικανό!
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που στο τέλος απαγόρευσε τους εξορκισμούς...!

Από την πείρα του λέει ότι:

«ο Διάβολος μπορεί να παραμένει κρυμμένος, ή να

μιλάει σε διαφορετικές γλώσσες, ή ακόμη να

εμφανίζεται συμπαθής. Μερικές φορές κάνει αστεία μαζί

μου. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που είναι

ευχαριστημένος στη δουλειά του».

Υποστήριξε απερίφραστα ότι:

«Η κακή επιρροή του Σατανά ήταν πρόδηλη στις

υψηλότερες βαθμίδες της Καθολικής Ιεραρχίας, με

καρδιναλίους που δεν πιστεύουν στον Ιησού και

επισκόπους που έχουν συνδεθεί με τον δαίμονα»!

αποθηκ. σε pdf (αγγλικά)

+  +  +

...και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε, και

την μάχαιραν του Πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού

(Εφ. Στ-17)

"Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και

τομώτερος υπερ πάσαν μάχαιραν

δίστομον". (Εβρ. Δ-12)

   ..."την  πρώτη  Κυριακή  των  Νηστειών,  πού

γιορτάζουμε το Θρίαμβο της Ορθοδοξίας, η Αγία μας

Εκκλησία  αναθεματίζει,  δηλ.  ξεχωρίζει  από  το  σώμα

της,  όλους  τους  αιρετικούς  και  τους  αποστάτες  της

Ορθόδοξης  πίστης.  Και  σ  αυτούς  βέβαια

συμπεριλαμβάνονται οι  Ρωμαιοκαθολικοί  κι  οι

Προτεστάντες".

(Στάρετς Ιωσήφ της Όπτινα, βλ. Επίτομο).

   Οι καθολικοί στα sites τους υποστηρίζουν ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις από την Παναγία

για την κατάσταση αυτή από παλιά... Κατά τους ίδιους, η Παναγία είπε σε παιδιά στη La Sallete

το  1846:  "Η  Ρώμη  θα  χάσει  την  πίστη  της  και  θα  γίνει  η  έδρα  του

Αντιχρίστου". Παρόμοια προειδοποίηση υπάρχει και από άλλους Καθολικούς. Φαίνεται ότι η

απώλεια της πίστης δεν αναφέρεται μόνο στην εποχή του κατ' εξοχήν Αντιχρίστου, τότε που

κατά  τον  Ιουστίνο  Πόποβιτς  ένας  πάπας  θα  παίξει  το  ρόλο  του  "ψευδοπροφήτη"  της

Αποκαλύψεως.  Αλλά  κατά  τον  ’γιο  Κοσμά τον  Αιτωλό  ένας  Αντίχριστος  πάπας  θα  είναι

υπεύθυνος για την κήρυξη του 3ου Παγκοσμίου, ή Γενικού Πολέμου. Ο πόλεμος αυτός

είναι  πολύ  κοντά  μας,  και  θα  προηγηθεί  του  ερχομού  του  Αντιχρίστου.  (Θα  βρείτε  γι'  αυτά

περισσότερα στις "Προφητείες" και στον "Επίτομο").

Το κρυμμένο πρόσωπο του Βατικανού, πως κάποτε σχολιάζεται από την "Καθημερινή": Η

άκρα μυστικότητα που περιβάλλει τα εφήμερα της Αγίας Έδρας διατηρείται χάρη στο ιδιότυπο

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ https://imdleo.gr/htm/nwo.htm#29

32 von 51 01.01.19, 11:07



από τον γ. Γεώργιο Καψάνη:

Κύριες διαφορές

με τον Καθολικισμό

Κόντρα πάπα - εβραίων

-->

από αυτό το δικτυακό τόπο, δείτε για την τρομοκρατία

Η ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ

ΕΠΟΧΗΣ»:

...Συνέπεια αυτής της λογικής (διότι κάποιες

θρησκείες θεωρείται ότι έγιναν αφορμή

συγκρούσεων), αποτελεί ο ισχυρισμός ότι πρέπει

η θρησκευτικότητα να χειραγωγηθεί και να καταστεί

παράγοντας κοινωνικής ευστάθειας.

Η προβληματική αυτή υιοθετήθηκε από τη «Νέα

Εποχή» ή Εποχή του Υδροχόου. Πρόκειται περί

ενός παγκόσμιου απειλητικού φαινομένου,

αντίχριστου ως προς το χαρακτήρα,

αποκρυφιστικού ως προς την προέλευση και

πολυσύνθετου ως προς τη διάρθρωση...

...Όλες οι θρησκείες αλλά και αυτά τα

καθεστώς  μιας  Εκκλησίας  που  είναι  ταυτόχρονα  και  κράτος.  Το  Βατικανό  δεν  είναι

υποχρεωμένο να ανοίξει  την πόρτα σε κανενός είδους έλεγχο ή να δημοσιεύσει  οιαδήποτε

στοιχεία.

Συνειδητοποιώντας ότι η μυστικότητα αυτή τροφοδοτούσε οργιώδεις φήμες για νόμιμες και

παράνομες  δραστηριότητες,  ο  Πάπας  Ιωάννης  Παύλος  ο  Β'  αποφάσισε  τη  σύνταξη  και  τη

δημοσιοποίηση ετήσιας αναφοράς. Όμως οι αριθμοί στην αναφορά μοιάζουν περισσότερο με

προϋπολογισμό  μεγάλου  νοσοκομείου,  παρά  με  ρεαλιστική  αποτύπωση  των  εσόδων  και

εξόδων ενός οργανισμού σαν το Βατικανό.

Στον ’τλαντα της CIA για το 2000 διαβάζουμε: έσοδα 209,6 εκατ. δολάρια, έξοδα 198,5 εκατ.

δολάρια. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μόνο τα διαμερίσματα του Πάπα, την Κουρία, τις

επιτροπές  των  καρδιναλίων  και  την  εφημερίδα,  το  ραδιόφωνο  και  την  τηλεόραση  του

Βατικανού. Με λίγα λόγια, ακόμη και τα στοιχεία για τα έσοδα από τις πωλήσεις αναμνηστικών

στα μουσεία του Βατικανού είναι μυστικά, πόσο μάλλον οι ανά τον κόσμο επενδύσεις και πηγές

εσόδων της Αγίας Έδρας.

Το ζήτημα είναι ταμπού για τους εκατομμύρια πιστούς που υποστηρίζουν οικονομικά με τις

δωρεές  τους  την  Εκκλησία,  αλλά  και  για  ολόκληρο  τον  ιταλικό  Τύπο,  περιλαμβανομένης

ακόμη και  της αριστερής Ουνιτά. Όποτε  κάποιο  σκάνδαλο βγήκε  στην επιφάνεια,  οι

πρωταγωνιστές του είχαν κακό τέλος, ενώ η ουσία της ανάμιξης του Βατικανού παρέμεινε

αδιευκρίνιστη. Όταν το 1982 η τράπεζα Αμπροσιάνο,  μέλος του δικτύου των «καθολικών»

τραπεζών χρεοκόπησε, ο διευθυντής της Ρομπέρτο Κάλβι βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη

γέφυρα Μπλακφρίαρς του Λονδίνου. Σε συνεργασία με την Τράπεζα του Βατικανού (επισήμως

«Ινστιτούτο Θρησκευτικών Εργων»), η Αμπροσιάνο διοχέτευε κεφάλαια του Βατικανού εκτός

Ιταλίας. Για ποιο σκοπό συνέβαινε αυτό και ποια ήταν η τελική κατάληξη των χρημάτων ουδείς

γνωρίζει.  Ο  αρχιεπίσκοπος  Μαρσίνκους,  τότε  επικεφαλής  της  Τράπεζας  του  Βατικανού,

παρέμεινε επί επτά χρόνια κρυμμένος στο μικροσκοπικό κρατίδιο για να αποφύγει την ιταλική

δικαιοσύνη, ενώ ο Μικέλε Σιντόνα,  ο σύνδεσμος του νεκρού Κάλβι με το Βατικανό πέθανε

πίνοντας δηλητηριασμένο καφέ στη φυλακή το 1986.

Μια νέα ευκαιρία για λίγο φως στα οικονομικά στοιχεία του Βατικανού δίνει η ομαδική

αγωγή που κατέθεσαν το 1999 στις ΗΠΑ τα θύματα των Ουστάσι, των Κροατών ναζί.  Οι

ενάγοντες  ζητούν  από  το  Βατικανό  να  ανοίξει  αρχεία  της  εποχής  του  πολέμου,  ώστε  να

αποδειχθεί αν η Καθολική Εκκλησία ήταν πράγματι αποδέκτης του χρυσού των Κροατών ναζί

σε συνεργασία με τις ελβετικές τράπεζες. Το Βατικανό αρνείται μετά βδελυγμίας τις κατηγορίες,

αλλά εξακολουθεί να κρατά μυστικά τα αρχεία του. (Από το άρθρο της 29-4-2001, "Βατικανό: επίγειες

και επουράνιες βλέψεις")
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παραθρησκευτικά μορφώματα σύμφωνα με τη

νεοεποχίτικη αντίληψη είναι ισότιμοι τρόποι

προσέγγισης και δρόμοι εναλλακτικής πρόσβασης

προς το Θεό, πού βεβαίως δεν είναι ο Θεός της εν

Χριστώ Ιησού θείας Αποκαλύψεως.

Για τη «Νέα Εποχή» κάθε αντίληψη περί

μοναδικότητας του Ιερού Ευαγγελίου, κάθε

αντίληψη, που δεν κατανοεί ισοπεδωτικά και

εξισωτικά όλες τις πίστεις, θεωρείται φανατισμός,

μισαλλοδοξία, παρωχημένη και διχαστική

προσέγγιση. Αναφέρουν χαρακτηριστικά Έλληνες

εκπρόσωποι της Νέας Εποχής «κατά την εποχή

αυτή της σύγκλισης των πάντων επί Γης, το

ζητούμενο οπό τους ανθρώπους του πνεύματος

είναι ή απόρριψη κάθε ετικέτας και κάθε θεώρησης

μιας θρησκείας ή πνευματικής αγωγής ως

μοναδικής ή έστω ανώτερης»...

Του Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου

ολόκληρο το άρθρο

(αποθηκευμένο)

Για την επίθεση της Νέας Τάξης κατά της Ελλάδας

διαβάστε στην Παρακαταθήκη Μαρ. - Απριλίου 2016

      Αυτά  όλα  δεν  θα  μας  αφορούσαν  τόσο,  αν  δεν  είχαμε  σαν  Ορθόδοξοι  αρχίσει

χαζοχαρούμενους διαλόγους, με τα κατάλοιπα της Εκκλησίας της Ρώμης. Όσο αναπτύσσουμε

σχέσεις με  το αληθινά σκοτεινό διευθυντήριο του Βατικανού,  τόσο χάνομε δικό μας κόσμο

καταστρέφοντάς του την ορθή πίστη, αλλά και τον Καθολικό κόσμο απομακρύνουμε, που μόνο

σε  μια  σωστή  Ορθοδοξία  μπορεί  να  ελπίζει,  μετά  την  φοβερή  κρίση  που  περνάει  ο  

Καθολικισμός παγκόσμια.

     Και  διάφορες  προτεσταντικές  ομάδες  όπως  αυτοί  οι  Ευαγγελικοί  της  φωτογραφίας,

πείσθηκαν ότι πρέπει να περιμένουν το  Μεσσία των Εβραίων!! (Εδώ σε πορεία υποστήριξης, στην

Ιερουσαλήμ, Le Monde des Religions, November-December 2003).

   ..."πολλοί  πλάνοι  εισήλθον  εις  τον  κόσμον,  οι  μη  ομολογούντες  Ιησούν  Χριστόν

ερχόμενον εν σαρκί. ούτος εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος". (2α επιστολή Ιω. 7) Ο Ιησούς

Χριστός και ήλθε και έρχεται Μυστηριακά στους πιστούς της Εκκλησίας του, για τον λόγο αυτό ο

Ευαγγελιστής δεν λέγει ελθόντα αλλά ερχόμενον με σάρκα.

Πως τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι συντρέχομε με όλες τις ξεπεσμένες πνευματικά ομάδες στις

Οικουμενιστικές και Πανθρησκευτικές συναντήσεις; Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης  προειδοποιεί:

 " . . . "πας  ο  παραβαίνων  και  μη  μένων  εν  τη  δ ιδαχή  του  Χριστού ,  Θεόν

ουκ έχε ι " .

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι ομάδες των ξεπεσμένων Χριστιανών της  Δύσης "δεν

έχουν Θεό" και ας ονομάζονται Χριστιανικές.  Έχουν φτιάξει,  η κάθε μία,  ένα θεό στα

μέτρα της...
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     Ο πάπας Βενέδικτος 16ος στην συναγωγή της Κολωνίας, περιμένει τη σειρά του για να

μιλήσει (19-8-2005). "Έδωσε την εντύπωση ενός μαθητού που εισερχόταν στο γραφείο

του  διευθυντού  του  σχολείου",  δήλωσε  ο  μετέχων  στην  εκδήλωση  Chantal  Reich,  στο

"European Jewish Press".

σχέσεις Νέας Τάξης και Εκκλησίας

(Μοναχού Αρσενίου)

doc        pdf  

+++

Από τα Νεοταξίτικα φρούτα:

Σαηεντολογία - Real Estate, εξωγήινοι & εκβιασμοί!

+++

Για την εμπλοκή της Ορθοδοξίας στον Οικουμενισμό δείτε:

ΝΕΑ ΤΑΞΗ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ:
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      Η παραπάνω φωτογραφία από το αραβικό Αλ Τζαζίρα στις 15 Μαΐου 2010 δείχνει ότι πολλοί αρχίζουν πλέον να αμφισβητούν

την παγκοσμιοποίηση που στηρίζεται στο τυχοδιωκτικό χρήμα των μεγαλοΤραπεζιτών, και όχι στη βάση της αγαθής συνεργασίας

των λαών, πράγματα μεταξύ τους ασυμβίβαστα όπως φάνηκε από την Ελληνική οικονομική κρίση.

    Πως οι "διαβασμένοι" οικονομολόγοι της παγκοσμιοποίησης θα τα βγάλουν πέρα με τις απρόβλεπτες για τα μυαλά τους

συνέπειες στις καιρικές συνθήκες και στις οικονομίες χωρών και εταιριών, από τις εκρήξεις και την τέφρα που πάει όπου θέλει,

του Ισλανδικού Ηφαιστείου;

    «Ο κόσμος δεν είναι επίπεδος, λέει το Αλ Τζαζίρα. Γιατί η έκρηξη του Ισλανδικού ηφαιστείου μας έδειξε ότι κάποιες

θεμελιώδεις αρχές του παγκοσμιοποιημένου κόσμου είναι ένας μύθος»!

Μύθος ήταν ο κομμουνισμός, μύθος τώρα και ο παγκοσμιοποίηση του χρήματος.

Μύθος γενικά ότι δεν βλέπει την ύπαρξη πνευματικών αξιών, που πρέπει να βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα μυαλά των

ανθρώπινων επινοήσεων!

Η Ευρασιατική Ένωση ξεκινάει το 2012! (ξεκίνησε...)

Η Ρωσία των Πούτιν και Μεντβέντεφ δουλεύει στην Παγκοσμιοποίηση. Το σχέδιο είναι ενιαίο σε όλο

τον  πλανήτη,  και  φροντίζουν  για  αυτό  φανερά  τα  επιτελεία  των  think tanks  (συμβουλευτικών,
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κρατικών  και  μη  οργανισμών),  και  υπόγεια   οι  διάφορες  μυστικές  εταιρίες  (Ιλλουμινάτι,  Μασόνοι,

Σιωνιστές κλπ αναμένοντας η κάθε μία για λογαρισμό τους κάποιο όφελος) αλλά δεν  μπορούν να

πετύχουν.  Όταν  ο  σχεδιασμός  είναι  τέτοιος  που  καταστρέφει  τον  άνθρωπο ατομικά,  τότε  πως  θα

πετύχουν να σώσουν την ανθρωπότητα δηλ. το σύνολο, που ακριβώς αποτελείται από πολλές τέτοιες μονάδες - άτομα;

Προσπαθούν να φτιάξουν το σύνολο αδιαφορώντας για τις δομικές μονάδες του συνόλου, δηλ. τους ανθρώπους. Και μάλιστα δεν αδιαφορούν

μόνο για την ορθή πνευματικότητα του καθενός ατόμου, αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσής του, τις οποίες διαλύει η αρπαχτική οικονομία των

Νεοταξιτών.

Οι προφητείες της Αποκάλυψης και των Ορθοδόξων Αγίων είναι καταπέλτης για τους Νεοταξίτες αποκρυφιστές: έρχεται ο 3ος Παγκόσμιος

Πόλεμος... Ξεκίνησε ήδη οικονομικά, όπως ακριβώς οικονομικά ξεκίνησαν και οι προηγούμενοι.

Οι  πολιτικοί  ελπίζουν  πάντως:  Το 2011 τέθηκε  σε  λειτουργία  η  Τελωνειακή ΄Ενωση της  Ρωσίας,  της  Λευκορωσίας  και  του

Καζακστάν.

«Από την 1 Ιανουαρίου του 2012 θα ανοίξει ο ενιαίος οικονομικός χώρος. Στην ελέυθερη διακίνηση των εμπορευμάτων

θα προστεθεί και η ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και της εργατικής δύναμης. Σκοπός μας εδώ είναι

να δημιουργηθεί ως το 2015 η Ευρασιατική Οικονομική ΄Ενωση, που θα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των χωρών

μας» - παρατήρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

 Σε  άλλο  άρθρο  με  τίτλο «Επόμενος  στόχος  -  η  ολοκλήρωση της  Ευρασιατικής  Ένωσης»  της  Φωνής  της  Ρωσίας,

αναφέρονται οι προσδοκίες του Πούτιν:

...πρέπει να επιτευχθεί  στενότερος συντονισμός της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και  να δημιουργηθεί

κανονική οικονομική ένωση.  «Προτείνουμε μοντέλο ενός ισχυρού υπερεθνικού οργανισμού, ικανού να καταστεί ένας από τους

πόλους του σύγχρονου κόσμου και παράλληλα να παίζει ρόλο αποτελεσματικού συνδετικού κρίκου μεταξύ της Ευρώπης και της

δυναμικά αναπτυσσόμενης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, δηλώνει ο Πούτιν»...

      Και το άρθρο καταλήγει: «Με παρόμοιο τρόπο κάποτε είχε ιδρυθεί η τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση  χωρίς περιορισμούς της

εθνικής κυριαρχίας και της οικονομικής αυτοτέλειας»..!

     Δηλαδή η Ελλάδα, είναι μετά τη συνθήκη της Λισσαβόνας και το ΔΝΤ  ανεξάρτητο κράτος; Και όλη η Ευρώπη είναι

ανεξάρτητη όταν όλες οι χώρες χρωστάνε σε ιδιώτες τοκογλύφους, και κατευθύνονται από αυτούς;

Το σχέδιο επομένως είναι οι κλεφτο-χρηματιστές κομπιναδόροι να αλωνίζουν άνετα και στην Ευρασία, κατόπιν σε όλο

τον πλανήτη, για να έρθει τελικά ο Αντίχριστος, και αυτό το θεωρούν οι πολιτικοί κατόρθωμα! (Μωροί και τυφλοί...)

Διαβάστε: Ευρασιατική Ένωση: ξεκίνημα pdf  

 και Ευρασιατική Ένωση: ολοκλήρωση pdf  
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Προχωράει ο ολοκληρωτισμός των στενοκέφαλων Παγκοσμιοποιητών:

    1. Ψηφίστηκε ο νόμος S510 στην Αμερική που απαγορεύει την οικιακή κηπουρική!

     16/04/2013 11:24

Οι  πολυεθνικές,  με  τις  ευλογίες  της  κυβέρνησης  των  ΗΠΑ,  περνούν  νόμο  απαγόρευσης  και  ωθούν  στην  πείνα  μικρο  καλλιεργητές  και  ιδιώτες,

απαγορεύοντας τη διατήρηση και φύτευση σπόρων σε λαχανόκηπους στα σπίτια!

    Αν κρίνουμε από τη στροφή που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά και εδώ στην Ελλάδα, που λόγω της κρίσης άρχισαν να φυτεύουν είδη πρώτης ανάγκης και λαχανικά

ώστε να μπορούν να επιβιώσουν, κατανοούμε και το μέγεθος της απανθρωπιάς των πολυεθνικών που προκειμένου να ελέγξουν την ανθρωπότητα μέσω του

ελέγχου της τροφής, προωθούν τέτοιες απαγορευτικές νομοθεσίες. Ο νόμος S510 είναι μόνο ένα μέρος από την προώθηση του λεγόμενου κώδικα αλιμεντάριους.

   Ύστερα από καθυστέρηση ενός έτους η γερουσία ψήφισε σήμερα το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο «S 510» για την "προστασία" του καταναλωτικού κοινού και που αφορά

στη βιομηχανία τροφίμων στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με ψήφους 73 ψήφους έναντι 25 και συγκέντρωσε τις θετικές ψήφους τόσο των δημοκρατικών όσο

και των ρεπουμπλικάνων.

   Ο νέος νόμος ουσιαστικά παρέχει πλήρη εξουσία στην αμερικανική υπηρεσία φαρμάκων και τροφίμων (FDA) στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στις

ΗΠΑ στο περίπου 80% της παραγωγής. Ο νέος νόμος πρόκειται να εστιάσει στην πρόληψη πάσης φύσεως επιδημιών που μπορεί να προκύπτουν στην διαδικασία

παραγωγής τροφίμων, στον εντοπισμό τους και την αντιμετώπισή τους...

    Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νομοσχέδιο αφορούσαν στα τρόφιμα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς τόσο για εμπόριο όσο και για ιδία κατανάλωση,

μιλώντας  για  σενάρια  όπου  αποσπάσματα  της  FDA θα  συλλάμβαναν  τον  οποιοδήποτε  επιχειρούσε  να  καλλιεργήσει  τα  δικά  του  λαχανικά  στον  κήπό  του.  Στο

τροποποιημένο κείμενο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο εξαιρέθηκαν από τους νέους κανονισμούς οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα τα οποία τους αποφέρουν

μέχρι  500.000 $ ετησίως και  τα διαθέτουν σε αποστάσεις  όχι  μεγαλύτερες των 275 μιλίων από τον τόπο παραγωγής τους.  Παρόλα αυτά στο νόμο περιέχονται

συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας ακόμη και για τους μικρούς παραγωγούς κάτι που ουσιαστικά οδηγεί σε αναίρεση της εξαίρεσης... Αυτό γιατί όσοι θέλουν να

εξαιρεθούν πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα της FDA, -αλλιώς θα υποστούν νομικές κυρώσεις- ενώ -και κυριότερα- οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει ανά πάσα

στιγμή να δέχονται τον έλεγχο της FDA εάν η υπηρεσία διαπιστώσει πως κατά τη διάρκεια παραγωγής των τροφίμων δεν τηρούνται οι διατάξεις του S-510

από τον οποίο υποτίθεται έχουν εξαιρεθεί..!

    Η FDA έτσι εκτός του ότι καθίσταται το κύριο όργανο στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να υπαγορεύει οποιαδήποτε στιγμή το πως παράγονται τα τρόφιμα με ποιες

διαδικασίες  και  με  ποια  φάρμακα  πιθανόν  κρίνει  ότι  πρέπει  να  εντάσσονται  στην  διαδικασία  της  παραγωγής.  Ένας  νόμος  αναμφισβήτητα  που  αξίζει  ιδιαίτερης

προσοχής, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα και την ευρωπαϊκή εκδοχή του.

Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία: Σχέδιο Monsanto - Νόμος S510

Πρόκειται για μία Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία που έχει βαθειά τις ρίζες της μέσα στην ιστορία δημιουργώντας -με πρόσχημα την καλύτερη υγεία και τη

μείωση του κόστους γεωργικής παραγωγής- ένα αποκύημα οικονομικών συμφερόντων με απώτερο σκοπό τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού.

   Η πολυεθνική εταιρία γεωργικής βιοτεχνολογίας Mosanto με έδρα στο Creve Coeur στο Missouri της Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του ζιζανιοκτόνου

"glyphosate" γνωστό κι ως "Roundup" και ο μεγαλύτερος παραγωγός γενετικά τροποποιημένων σπόρων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη εταιρία παρέχει στο 90% του

παγκόσμιου χάρτη την τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων σπόρων προς σπορά δηλαδή των μεταλλαγμένων μετέπειτα τροφών που καταλήγουν στο τραπέζι μας.

Μέχρι το 1999 η περί ου ο λόγος εταιρία χρησιμοποιούσε την ονομαζόμενη "Τεχνολογία Εξολοθρευτής"  (δηλαδή φυτά που τροποποιούνται γενετικά για να

παράγουν στείρους σπόρους) όπου και... υποσχέθηκε δημόσια να μην την ξαναχρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. Μετά από αυτό όμως η Mosanto προώθησε

ένα νέο ισχυρισμό όπου τώρα πλέον υποστηρίζει πως μπορεί να αναπτύξει με σκοπό να χρησιμοποιήσει τους ονομαζόμενους "αυτοκαταστροφικούς σπόρους".

πηγή

2. Πέρασε το CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act).
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19 Απριλίου 2013. Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με πλειοψηφία 288 θετικών έναντι 127 αρνητικών ψήφων το νομοσχέδιο CISPA (Cyber

Intelligence Sharing and Protection Act). Αξίζει να σημειώσουμε ότι το CISPA έλαβε την υποστήριξη 92 Δημοκρατικών παρότι προτάθηκε από την παράταξη των

Ρεπουμπλικάνων. Επόμενος σταθμός για την έγκριση του είναι η Γερουσία ενώ τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Πρόεδρος Barack Obama.

     Το  νομοσχέδιο  (υποτίθεται)  έχει  ως  στόχο  να  προστατεύσει  κυβερνητικούς  φορείς  και  επιχειρήσεις  από  διαδικτυακές  επιθέσεις  hackers  και  να  καταστήσει

αποτελεσματικότερο τον εντοπισμό των εκάστοτε δραστών. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα των

πελατών τους με οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρης έλεγχος διακίνησης του ηλεκτρονικού πλέον

χρήματος, των αγοραπωλησιών των εταιριών και των μεμονωμένων προσώπων κλπ

    Ο Mike Rogers που βρίσκεται πίσω από τη συγγραφή και πρόταση του CISPA δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είναι "απαραίτητο" για τη μείωση των κυβερνο-επιθέσεων

και της κατασκοπείας (κυρίως από την Κίνα), που αποτελούν τη βασικότερη απειλή για την ασφάλεια της οικονομίας των ΗΠΑ. (από Guardian)

Συγχρόνως με τα κτυπήματα των ολιγαρχών - Παγκοσμιοποιητών έχομε και τα εσωτερικά κτυπήματα που στρέφονται κατά της

Ελληνικής  φυλής  από  άτομα  που  ονομάζονται  αντιεξουσιαστές:  "Αντιεξουσιαστές  κατέβασαν  την  ελληνική  σημαία  από  τα
Προπύλαια - Προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.
    24 Απριλίου 2013. Περίπου 30 άτομα συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια για να διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο της ιστοσελίδας Indymedia. Κατέβασαν από τον ιστό

την ελληνική σημαία. Προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ...." πηγή  Σπουδαίοι αντεξουσιαστές, που τα βάζουν με την Ελλάδα, αντί την Παγκοσμιοποίηση που τρέχει

τώρα...! Που ζουν; Ποιον υπηρετούν; Φανερά πλέον τον ολοκληρωτισμό του Αντιχρίστου που τον βλέπουν σαν παγκόσμιο σοσιαλισμό ή κάτι παρόμοιο...

Αυτά παθαίνουν όσοι κατευθύνονται από συνθήματα και ταμπέλες και όχι από πνευματικές αξίες...

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ;

Η Αμερική επέβαλε πρόσφατα νέες κυρώσεις στη Ρωσία,  με δήθεν

αφορμή  τον  πλήρη  πλέον  έλεγχο  της  Κριμαίας  -  Ταυρίδας  από  τους

Ρώσους. Αυτό προωθήθηκε από τη Γερουσία και τη Βουλή των ΗΠΑ. Σ'

όλα αυτά γράψαμε ότι είναι κύριος υποκινητής ο πάπας. Link

Τα αντίμετρα: Η Ρωσία θα μειώσει  την εξάρτηση από τα δολάρια

ΗΠΑ και τα συστήματα πληρωμών ως απάντηση στις κυρώσεις.

https://on.rt.com/8jr9

Εξηγείται  ότι:  Αφού η Ουάσιγκτον επέβαλε (τις  πρώτες)  κυρώσεις  στη

Μόσχα  το  2014,  το  διεθνές  σύστημα  πληρωμών  της  MasterCard

σταμάτησε να εξυπηρετεί πελάτες επτά ρωσικών τραπεζών χωρίς

προειδοποίηση. Σε απάντηση, η Ρωσική κυβέρνηση διέταξε τη δημιουργία εθνικού συστήματος πληρωμών. Με την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος

της χώρας, η κάρτα χρέωσης Mir εισήχθη το 2015. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ενέκρινε το νόμο που επιβάλλει νέους
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περιορισμούς στους ρωσικούς τραπεζικούς και  ενεργειακούς τομείς.  Η απαγόρευση στοχεύει  τις  ρωσικές  επιχειρήσεις  στις  οποίες  έχουν ήδη επιβληθεί

κυρώσεις, περιορίζοντας την περίοδο χρηματοδότησης για αυτές σε 14 και 60 ημέρες.

    Ο νέος νόμος θα τιμωρεί τα άτομα που επενδύουν περισσότερα από (πέντε) 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ή (ένα) 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε φορά στα

σχέδια κατασκευής σωλήνων εξαγωγής ενέργειας της Ρωσίας ή που παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες, τεχνολογία ή πληροφόρηση.

Ο νόμος αυτός χτυπάει ιδιαίτερα τις Ευρωπαϊκές, κυρίως Γερμανικές εταιρίες, που συμμετέχουν στις επενδύσεις για μεταφορά και πώληση Ρωσικού αερίου

στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι η Ευρώπη να μειονεκτεί και διπλωματικά πλέον, σαν εξαρτημένη από τις αποφάσεις των ΗΠΑ. Ακούστηκε και η πρώτη

ψυχρολουσία: Η Ευρώπη δεν είναι ανεξάρτητος παίκτης στις σχέσεις με τη Μόσχα - Ο Ρώσος αναπληρωτής ΥΠΕΞ. Link

To NATO περικυκλώνει με στρατιωτικές βάσεις τη Ρωσία ενώ της επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις. Η Κίνα πιέζεται κι αυτή οικονομικά από

τις ΗΠΑ ενώ συγχρόνως περικυκλώνεται από στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών. Μάλιστα ο κινηματογραφικός παραγωγός και δημοσιογράφος

John Pilger προβάλλει το ντοκιμαντέρ "Ο ερχόμενος πόλεμος με την Κίνα",  The Coming War on China όπου υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Δείτε τις

βάσεις των ΗΠΑ γύρω από την Κίνα: LINK
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    Η απειλή από τη Βόρεια Κορέα είναι μια καλή αφορμή για πωλήσεις όπλων από την Αμερική στις φοβισμένες γειτονικές Ασιατικές χώρες, ενώ η απομόνωση

της Κορέας με διεθνείς κυρώσεις φέρνει πολύ κοντά ένα  αιματηρό, μάλλον πυρηνικό πόλεμο  στην περιοχή. Assange  (ιδρυτής του WikiLeaks): Οι

συνεχείς απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Β. Κορέας την έφεραν σε πλήρως εμπόλεμη κατάσταση. Link

Αλλά  η  μεγαλύτερη  απόδειξη  πολεμικής  προετοιμασίας  είναι  ότι  Αμερική  και

Ευρώπη βλέπουν σαν εχθρούς τους Ρώσους. Ήδη η Ευρώπη λανσάρει "μιας

πηγής" website για να μην... μας παραπλανούν οι Ρώσοι! Link

    Και:  Η  εταιρεία  που  παρέχει  όλες  τις  υπηρεσίες  για  το  κανάλι  RT

America, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής παραγωγής και των επιχειρήσεων, στις ΗΠΑ, έλαβε επιστολή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των

ΗΠΑ που υποστηρίζει ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στο FARA λόγω της εργασίας που επιτελεί για την RT. Το FARA εγκρίθηκε το

1938 για να αντιμετωπίσει την προ-ναζιστική αναταραχή στο αμερικανικό έδαφος, και είναι νόμος για την εγγραφή ξένων πρακτόρων (!!!)  ώστε να

«ενημερώνονται  οι  άνθρωποι  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  για  την  πηγή  πληροφοριών  (προπαγάνδα)  και  την  ταυτότητα  των  προσώπων  που
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προσπαθούν  να  επηρεάσουν  την  αμερικανική  κοινή  γνώμη,  πολιτική  και  νόμους.  Επομένως τα  Ρωσικά  κανάλια  είναι  "πρακτορικά"  ενώ τα

Αμερικανικά... τι είναι; Link

Τζέιμς  Σταυρίδης,  πρώην  ανώτατος  διοικητής  του  ΝΑΤΟ:  Ένας  πόλεμος  στην

κορεατική  χερσόνησο  θα  είχε  σημαντικές  οικονομικές  επιπτώσεις  σε  Ε.Ε.  και

Ελλάδα.

Εκτιμά ότι  μια ενδεχόμενη σύρραξη μπορεί να μην περιορισθεί  στο συμβατικό

επίπεδο, αλλά να περιλαμβάνει και τη χρήση πυρηνικών όπλων, εξέλιξη που θα

προκαλέσει από μισό έως δύο εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες κυρίως στη

Σεούλ, ενώ τεράστιες θα είναι  και  οι  οικονομικές επιπτώσεις όχι  μόνο για την

περιοχή, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Και

ένα προφανές ψέμα:

 Ο πρόεδρος Τραμπ είναι άπειρος, παρορμητικός και απρόβλεπτος, όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν. (!!!) Ευτυχώς, ο Αμερικανός πρόεδρος πλαισιώνεται

από καλούς και σταθερούς στρατιωτικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Αμυνας Τζέιμς Μάτις, του επικεφαλής του Μεικτού

Επιτελείου  στρατηγού  Τζο  Ντάνφορντ  και  του  προσωπάρχη  του  Λευκού  Οίκου,  στρατηγού  Τζον  Κέλι.  Ο  σύμβουλός  του  εθνικής  ασφαλείας,

ΜακΜάστερ, είναι επίσης στρατηγός. Όλοι είναι πεπειραμένοι, γνωρίζουν τον πόλεμο καλά, και ως εκ τούτου θέλουν να τον αποφύγουν...(!).

Δηλ. οι στρατηγοί θα εμποδίσουν τον πόλεμο... αυτοί που βλέπουν παντού και πάντα εχθρούς! Τουλάχιστον ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολιτικός

και επιχειρηματίας, κι ας θεωρείται απρόβλεπτος! Η αποδυνάμωσή του από πολιτικά πρόσωπα ως συμβούλους και μάλιστα ειρηνόφιλους, όπως

οι Έλληνες, είναι τυχαία; (Καθημερινή 11-9-2017)

   Ρώσος πρόεδρος Πούτιν:

Η στρατιωτική υστερία για την Β. Κορέα μπορεί να

οδηγήσει  σε  πλανητική  καταστροφή,  βαριά

απώλεια ζωής!
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Τα  παραδείγματα  του  Ιράκ  και  της  Λιβύης  έχουν  πείσει  τη

Βόρειο-Κορεατική  ηγεσία  ότι  μόνο  η  πυρηνική  αποτροπή

μπορεί να τους προστατεύσει, επομένως δεν μπορούν να τους

αποτρέψουν κυρώσεις. Η Πιονγιάνγκ δεν θα παραιτηθεί από το στρατιωτικό της πρόγραμμα υπό πίεση κυρώσεων και

στρατιωτικών απειλών, διότι τα παραδείγματα του Ιράκ και της Λιβύης την έχουν πείσει ότι η πυρηνική αποτροπή είναι

ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά της, δήλωσε ο Πρόεδρος Πούτιν σε δημοσιογράφους την

Τρίτη (5 Σεπ. 2017). Link

18 Οκτ. 2018. Βλαδίμηρος Πούτιν: «Το ISIS κρατάει 700 ομήρους στη Συρία»  «Εκτελούν 10

ανθρώπους την ημέρα»  «H στρατηγική των ΗΠΑ απέτυχε παταγωδώς». Το Ισλαμικό Κράτος κρατάει

τους  ομήρους στην  περιοχή Deir  ez-Zor.  Οι  τζιχαντιστές  επιτέθηκαν σε  προσφυγικό  στρατόπεδο που

ελεγχόταν  από  τις  αμερικανικές  δυνάμεις.  Οι  φανατικοί  ισλαμιστές  επιτέθηκαν  στο  στρατόπεδο  που

βρίσκεται κοντά στην περιοχή Αλ Μπάχρα στις 13 Οκτωβρίου. Πήραν ομήρους και τους μετέφεραν στην

πόλη Χατζίν περίπου 130 οικογένειες αράβων. Link

    15  Οκτ.  2018: Την  προηγούμενη  εβδομάδα,  ο  πρωθυπουργός  του  Ισραήλ  Μπέντζαμιν  Νετανιάχου

ευχαρίστησε  την  αμερικανική  κυβέρνηση  και  το  Κογκρέσο  για  το  ιστορικό  10ετές  Μνημόνιο

Κατανόησης  μεταξύ  ΗΠΑ  και  Ισραήλ  σχετικά  με  την  παροχή  στρατιωτικής  βοήθειας  στο  εβραϊκό

κράτος.  «Ευχαριστώ  την  αμερικανική  κυβέρνηση  και  το  Κογκρέσο  για  τη  δέσμευσή  τους  στο

Ισραήλ και  επίσης για  την  αμερικανική οικονομική  βοήθεια  την  επόμενη δεκαετία»,  δήλωσε  ο
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Νετανιάχου.

     Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε, εγγυάται στο Ισραήλ 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε

βοήθεια ασφάλειας κατά την επόμενη δεκαετία.  Πρόκειται  για  το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής

βοήθειας που έχουν δώσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες σε οποιαδήποτε χώρα. Μιλώντας την Τετάρτη, ο

ισραηλινός υπουργός ’μυνας Αβιγκντόρ Λίμπερμαν δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ δεν ήταν «ευχαριστημένο» για

τους S-300 στη Συρία, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα αυτή σε

καμία περίπτωση. Στις  ΗΠΑ τώρα ο τύπος της χώρας κάνει  νύξη για πιθανότατη μεταφορά 22 F-22

RAPTORS σε Ισραηλινά αεροδρόμια. Link

Και πάλι ο Κίσσινγκερ στο προσκήνιο με επίσημες δηλώσεις κατά της Βόρειας Κορέας και

των  άλλων  χωρών που  θέλουν  να  την  μιμηθούν  για  να  "σηκώσουν  κεφάλι"  στο  νεοταξίτικο

παγκόσμιο σύστημα!
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Είδηση (26 Ιαν. 2018): «Συστημική αποτυχία της παγκόσμιας τάξης»: Οι Κίσσινγκερ & παλιότεροι

πολιτικοί για τις σύγχρονες προκλήσεις. RT

Οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών Χένρι Κίσσινγκερ και Τζόρτζ Σουλτς ενώθηκαν στην Επιτροπή της

Γερουσίας για τις Ένοπλες Υπηρεσίες την Πέμπτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, κ. Richard

Armitage. Όλοι αναφέρθηκαν στην αυξανόμενη απειλή της εξαφάνισης από την πυρηνική ενέργεια μέσω

της διάβρωσης της διεθνούς συνοχής αντί της ενοποίησης (υπό την Νέα Τάξη).

«Η άμεση ανησυχία μου είναι ότι εάν η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτική
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πυρηνική  ικανότητα,  ο  αντίκτυπος  στη  διάδοση  των  πυρηνικών  όπλων  μπορεί  να  είναι

θεμελιώδης, διότι  εάν η Βόρεια Κορέα μπορεί να διατηρήσει την ικανότητά της μπροστά στην

αντίδραση της Κίνας και των ΗΠΑ και την αποδοκιμασία από το υπόλοιπο ο κόσμο, άλλες χώρες

θα σκεφτούν ότι αυτός είναι ο τρόπος για την επίτευξη διεθνούς προβολής και για να κερδίσουν το

προβάδισμα στις διεθνείς διαμάχες», δήλωσε ο Κίσινγκερ στην επιτροπή.

      Επομένως μεθοδεύουν πόλεμο κατά της Β. Κορέας και μάλιστα πυρηνικό  αρκεί να μη θιγεί το

σύστημα της Νέας Τάξης, που αν ήταν δίκαιο δεν θα είχε αντιπάλους... 

       Έρχεται, από ότι φαίνεται, γρήγορα η 2α προειδοποιητική ΟΥΑΙ της Αποκάλυψης. Διαβάστε, αν δεν

το κάνατε ήδη, το 3 ΟΥΑΙ

Jimmy Carter (13 Σεπ. 2017):

Ο  πρώην  (39ος)  Αμερικανός  πρόεδρος  Jimmy Carter

στιγματίζει  την  αμερικανική  «ολιγαρχία»  &  προτρέπει  τον

πρόεδρο Trump να υπογράψει με την Βόρεια Κορέα συνθήκη

ειρήνης.

    "Ξέρω  τι  θέλουν  οι  Βορειοκορεάτες",  είπε.  "Αυτό  που

θέλουν είναι μια σταθερή συνθήκη που θα εγγυάται στη Βόρεια Κορέα ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους επιτεθούν ούτε θα τους
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βλάψουν με κανέναν τρόπο, εκτός εάν επιτεθούν (οι Β. Κορεάτες) σε έναν από τους γείτονές τους", δήλωσε ο Κάρτερ,

"όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να το πράξουν".

     Ο Κάρτερ είπε ότι θα στείλει αμέσως τον κορυφαίο του άνθρωπο στην Πιονγκγιάγκ, προσθέτοντας: «Εκτός αν

πήγαινα τον εαυτό μου». Ο πρώην πρόεδρος επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τρεις φορές μεταξύ 1994 και 2011. "Μέχρι

να είμαστε πρόθυμοι να τους μιλήσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό ως ανθρώπινα όντα, που είναι, τότε

δεν νομίζω ότι θα σημειώσουμε πρόοδο", είπε.

(17-4-2018)

Είναι ο πρόεδρος Τραμπ Όμηρος στο Κόμμα του Πολέμου; 

«Πριν δέκα ημέρες,  ο Πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι  οι  ΗΠΑ θα

πρέπει να αποχωρήσουν από την Συρία. Τον επείσαμε ότι είναι

απαραίτητο  να   παραμείνουν»!!!  ΄Ετσι  εκόμπαζε  ο  Γάλλος

Πρόεδρος  Εμμάνουελ  Μακρόν  (άνθρωπος  των  Τραπεζιτών)  το

Σάββατο, προσθέτοντας: «Τον πείσαμε πως ήταν απαραίτητο να

μείνουν για πολύ»!!! 

Προσπαθούν να κλείσουν στα γρήγορα (από τις 12-6-2018 στη Σιγκαπούρη), το ζήτημα της απο-

πυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας. Μήπως για να ξεκινήσει το Ιράν;  
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Αυτό ισχυρίζεται μια Ισραηλινή εφημερίδα:   

Haaretz 12-6-2018: Μια επιτυχημένη διάσκεψη κορυφής Trump-Kim θα μπορούσε να αποτελέσει

το προοίμιο για πόλεμο με το Ιράν. Στη Σιγκαπούρη, η κυβέρνηση Trump ελπίζει να «ξεκαθαρίσει

το τραπέζι» της αποστροφής της Βόρειας Κορέας πριν ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί ως την

πραγματική απειλή: το Ιράν. Και τα γεράκια στην Ουάσινγκτον έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι η

διπλωματία με την Τεχεράνη δεν αποτελεί επιλογή!...

Και όμως! Το λιώσιμο των πάγων οφείλεται, σύμφωνα με είδηση, και σε ηφαίστεια, που δεν

μπορούν να ελέγξουν, βέβαια, οι περιβαλλοντολόγοι!

Επομένως η "κλιματική αλλαγή" είναι κάτι μη ανθρώπινα διαχειρίσιμο και τόσο απρόβλεπτο, όσο
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και τα ηφαίστεια! Μπορούν να λιώσουν τους πάγους, αλλά μπορούν και να προκαλέσουν

ηφαιστειακό χειμώνα!

«Αυτό είναι τρελό»: Υπερηφαίστειο της Ανταρκτικής λιώνει το στρώμα του πάγου από μέσα
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(https://on.rt.com/8rud)

«Οι επιστήμονες στο εργαστήριο Jet Propulsion Laboratory της NASA έχουν βρει νέα στοιχεία που υποστηρίζουν μια θεωρία

ότι η διάσπαση του πάγου της Ανταρκτικής μπορεί να προκλήθηκε εν μέρει από μια τεράστια γεωθερμική πηγή θερμότητας, με

παραγωγή κοντά στην κλίμακα του Yellowstone National Park»... 

        ...«Οι επιστήμονες της JPL επιβεβαίωσαν την εργασία τους με αναγνώσεις από τη δορυφορική και αερομεταφερόμενη

λειτουργία IceBridge της NASA, η οποία παρατηρεί παραλλαγές στο υψόμετρο της επιφάνειας του πάγου της Ανταρκτικής. Η

ομάδα διαπίστωσε ότι η γεωθερμική θερμότητα που εκπέμπεται από τον πυρήνα της Ανταρκτικής είναι μέχρι 150

milliwatts (χιλιοστά του Βατ) ανά τετραγωνικό μέτρο. Για λόγους σύγκρισης, στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου του

Yellowstone, η υπόγεια θερμότητα μετρά κατά μέσο όρο 200 milliwatts ανά τετραγωνικό μέτρο»....

5. Χρήσιμες  διασυνδέσεις

    Επειδή στο internet όλα μεταβάλλονται τάχιστα, είναι προτιμότερο να βάλλετε στη μηχανή

αναζήτησης  τη  φράση  New  Word  Order (Νέα  Παγκόσμια  Τάξη)  ή NWO  για  να  δείτε  τι

καινούργιο υπάρχει (τους 6 τελ. μήνες)

     Για Ελληνικά sites βάλτε "Παγκοσμιοποίηση" στο Google ή πατείστε στο link (για τους 6

τελ. μήνες)

από τον γ. Γεώργιο Καψάνη:

Κύριες διαφορές με τον Καθολικισμό site

αποθηκ. σελίδα, με διαμόρφωση κατάλληλη για εκτύπωση pdf

     Links in english:

History of the New World Order in the 20th Century by Jim Brown
Iraqatrix

A History of the New World Order from 1773 to 1998
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part1 part2 ή αποθηκευμένες 1 2

  Ο  δικτυακός τόπος του Lyndon LaRouche: 

Executive Intelligence Review

  και ειδικότερα το άρθρο (8-2-2007):

Lyndon LaRouche: The Issue Is Globalization

ή αποθηκευμένο σε μορφή pdf

Για την υποκριτική ευσέβεια του Bush, αλλά και του Kery, διαβάστε το άρθρο (αγγλ) Bonesman vs. Bonesman ή

αποθ. σελίδα

στην κορυφή

    

     

[Νέα  τάξη  -Οικουμενισμός-  Ορθοδοξία] [Τρομοκρατία] [Τρομοκρατία+] [Ασίζη] [WCC] [Ορθόδοξοι  στο  WCC-Φωτογραφίες] [Ιράκ] [Λίβανος] [Ορθόδοξοι-

Παπικοί] [Πάπας-Εβραίοι] [Φανάρι-Πάπας] [Πολυμέσα] [Καιρός] [Σεισμοί] [666-υπολ] [Barcode] [Φήμες-Μεσσηνία] [Τραχώνι] [Πυρκαγιές] [Πείνα] [Οσετία]

[Νοστράδαμος] [CERN] [ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ] [2005] [2006]  [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [Έλεγχος του νου] [Φωτό της ψυχής]

[Links] [περιεχόμενα]

Αναζήτηση μέσα στο site www.imdleo.gr
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